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РЬОХ BEJniKIIX ДЕРЖАВ 
Вашнвгтов. — Президент 

Айзевгавер заявив на пресо-
вій конференції, щ о він змі-
ннв давнішу свою думку і вн-
рішив зустрінутяся на зборах 
Великої Чвіркн з представнн-
ком совстського уряду ще пе-
ред тим, поки коѓли б поба-
чнгнся закордонні міністри 
великих чотирьох держав. 
Президент сказав, щ о під час 
тісі зустрічі Великої Чвіркн 
к о ж н а буде випробувати оди-
рість совстських заяв про їх-
HJO примирливість та про д ій-
сне бажання миру в світі. 
А л е Айзевгавер одночасно 
остерігав, щ о б ВІЛЬНИЙ світ не 
очікував якогось чуда і не 
сподівався закінчення „хо-
лодно! ВІЙНИ" ВІД цієї задля-
ковано! зустрічі. „Я зовсім н е 
очікую, казав президент, щоб 
впродовж кількох годин, 
кількох днів або навіть кіль-
кох тижнів змінилася світова 
ситуація, і якщо х вирішив 
поїхати на цю зустріч, то зов-
сім не з цісю думкою я це 
роблю". Його уряд змінив 
давніше становище, бо були 
н а ц е ‚‚переконливі" прнчн-
нн, щоб коѓла відбутися зу-
стріч голов урядів великих 
чотирьох д е р ж а в : амернкан-
ського президента, совстсько-

глійського прем'г.ра сера Іде-
на та французького прем'єра 
Фора. Президент сказав, щ о 
в цілому світі зростає переко-
нання. що „дещо добре к о ж е 
вийти з цісї зустрічі" голов 
урядів Великої Чвіркн. Ця 
конференція буде внправда-
на, якщо на ній прийде до 
вияснення становища обох 
сторін без послаблення ста-
новнща Заходу . Президент 
заявив, що в справі цієї кон-
ференції займас таке стано-
вище: 1. Вона повинна три-
ватн найдовше три дві, щоб 
голови }'рядів могли обгово-
ритн всі справи, над якими 
пізніше мали б дискутувати 
міністри закордо`нних справ. 
2. Уряд З Д А хотів би. щоб 
ця конференція відбулась в 
якісь невтральній країні. 3 . 
На цій конференції не буде 
порядку нарад, тільки в за-' 
гальному обговорюватимуть 
становище в світі, отже же 
тільки європейські проблеми, 
але і далекосхідні — азійські. 
4. Н а самій конференції го-
лов держав ве повинні бути 
представники Конгресу, але 
коли б після неї вібулнся на-
радн міністрів закордонних 
справ, то на цих нарадах по-
виині бути і представники 

го прем'єра Булганіна, ан- американського Конгресу. 

Спілка Сталевих Робітників плянує переговори 
в справі підвищення заробітної платні 

Пнтсбург. — Комісія заро-
6ІТВИХ платень Спілки З'едн-
ашкнх Сталевих Робітників 
плянус почати д н я 7 червня 
ц. р. переговори з ‚.Юнантед 
Стейтс Сятл Корпорейшен" в 
справі реальногоѓ підвищення 
заробітної платні сталевих ро-
бітннків. Водночас будуть за-
початховані переговори з 
представниками п'яти інших 
найбільших сталевих ком-
панін. Всі ці розмови будуть 
відбуватися під проводом Д а -
внда Д ж . МекДоналда, кра-

'' йового президента Спілки. Пе-
реговори в справі одержувая-
ня робітниками річної платні 
відбудуться пізніше. Сталеві 

робітники заробляють сьогрд-
ні 2.33 дол. на годину. Остаи-
яімн` рокамќ воші одержали 
двічі підвищення платень — 
18 і пів цента і 16 центів н а 
годин%', якої підпишќи дома-
гасться Спілка Сталевих Ро-
бітннків тепер, не подано д о 
відома. Згадується, що пред-
ставниќй Спілки внмагатн-
муть 20 центового підвищення 
заробітної платні і погодять-
ся на підпишќу від 10 д о 15 
центів. Спілка Сталевих Ро-
бітннків нараховує сьогодні о-
коло одного мільйона членів 
і в 06 сталевих фірмах, що 
їх заторкнуть переговори, — 
працює під сучасну пору 
600.000 робітників. 

Президент передбачає повну перемогу 
над пол'ю 

Вашингтон. — Президент н а д н е д у ю ю поліо. Він зая-
Аїізенгавер сказав на пресо- Внв. що науковці під натиском 
вій конференції, що він і на- публічної опінії, щоб якнай-
далі мас повне довір'я д о вак- швидше дозволити продавати 

вакцину Солка, завчасно й 
трохи недокладно сконтролто-
вали цю вакцину, і внаслідок 
цього треба тепер переводити; 
другу контролю та припинити 
иа короткий час щеплення ді ї 
тей. Айзенгавер казав, що ц е 
не с його урядова заява в ЦІЙ` 
справі, тільки його власна, 
спекуляція, яка Не відноснть-
ся до успішностн і безпечноѓ.-
ти самої вакцини д-ра Солка, 
тільки до способів її продук-
ції. Служба Публічного Здо-
ров'я повідомляє, що 62 дітей 
захворіло після щеплення 
проти поліо. Але ця заява 
президента не заспокоїла Кон-
ґресу, де і надалі критикують 
секретарку здоров'я Овіту К. 
Гоббі та генерального лікаря 
З Д А д-ра Ліоиарда А. Шілі . 
Д-р Шілі мас в п'ятницю, 13 
травня, зізнавати перед Бан-
ковою і Валютовою Комісією 
в Палаті Репрезентантів в 
справі припинення щеплення 
вакциною д-ра Солка. Досі 
число випадків поліо в цілій 
країні на 26 відсотків менше 
в порівнянні з тим самим ча-
сом минулого року. 

Президент Айзенгавер 
говорить про вакцину Солка 

цннн д-ра Солка і вірить, що 
вже в недалекому часі ця вак-
цина матиме повну перемогу 

Випробовують на тваринах протипістрякову 
сироватку 

Ню йорќ, Н. 3 . — На річ-
ннх зборах Товариства Аме-
рнканськнх Бактеріологів ре-
ферували про можливість ви-
продукування сироватки, яка 
могла б вбивати бацилі неду-
ги пістряка. Досі вдалося ви-
продукуватн такі віруси, які 
нищать в тваринах деякі ро-
дн пістряка, але цих вірусів 
не можна застосовувати для 
лікування людей. Шведські 
лікарі з Стокгольму` і амери-
ќенські з Меморіального шли. 
талю в Бостоні повідомляють, 
що вони защеплювали коневі 
людські клітини з пістряком, 

нащеплений кінь продуку-
вав в своєму організмі такі 
тільця, які пізніше вбивали 
пістрякові клітини в пробів-
ках, і то без найменшої шко-
дн для здоров'я клітин. По-
дібні досліди робили лікарі 
Колумбійського університету 
в Н ю Порќу, защеплюючн 
щурам людські пістрякові 
клітини. Нащеплені щурі та-
кож продукували тільця, які 
вбивали пістрякові клітини. 
Найновіші досліди пояснюють 
це конкуренційною боротьбою 
за поживу між вірусами і ба-
цилями пістряка. 

Сенаторка Смит не вірить в кандидатуру 
Айзенгавера в 1956 році 

Вашингтон. — Сенаторка публіканським жінкам, щ о 
Маргарет Чейс Смит промов-1 президент Айзевгавер в ж е 
ляла иа річних зборах 1,500 j кілька разів закликав рес 
делегаток Конференції Рес-
публіканських Жінок і заяви-
ла, що на її думку, президент 
Айзевгавер ве буде канднду-
ватн в 1956 році. Тому то во-
на остерігали республіканців, 
щоб не клали всіх своїх надій 

гна' особу. Айзенгавера та. на 
'його попул'ярність, ТІЛЬКИ 
щоб „розбудовували популяр-
ність своєї партії". Сеяатор-
ка Смит казала, щ о сам пре-
аидент Айзенгавер заявляв, 
що немає таких людей, яких 
н е можна б б у л о заступити ін-

Рсспубліканська сенаторка .Мирі apt-г Чейз С`мит в розмові 
і лідером республіканців у Конгресі Д ж о з е ф о м В. ліартіном, 
іп-ргд CHOI, промовою не зібранні Конференції Республікансь-
кнх Жінок, в якій вона висловила „переконання", що ире-
ІИДІМП Айзені`авер перейде „в стан спочинку" після 1956-го 

року. Сам президент Айзенгавер опісля на пресовій конфе-
рі'нції заявив, що він не знає чому сенаторка Смит думав, 

що він „піде в стан спочинку". 

ЗАХІД СТВЕРДЖУЄ б.ВОЮ СИЛУ І ЄДНІСТЬ 
Р А Д А Н А Т О З А К І Н Ч И Л А С В О Ї Н А Р А Д И В П А Р И Ж І 

У П О В Н І Й Г А Р М О Н І Ї 

публіканців, щоб при най` 
ближчих виборах зробили вн-
борчнмн гаслами програму 
своєї партії, а не популярність 
однієї особи. А л е провідник 
республіканців в Палаті Ре -
презентантів Д ж о р д ж В. Мар-
тнн заявив, щ о Айзенгавер 
буде кандидуватн і переможо 
великою більшістю. Прези-
дент на пресовій конференції 
сказав, що не мас вайменшо-
го поняття, на якій основі се-
иаторка Смит передбачає, що 
він не буде кандндуватн під 

Париж. — Рада НАТО, яку 
складають міністри закор-
донннх справ 15-ти держав, 
прнналежннх до тієї міжна-
рОдної організації, закінчила 
в середу 11 травня свою кон-
ференцію, яку відбувала у 
Парижі від понеділка 9-го ц. 
М. В офіційному комунікаті 
вона 'ствердила повну солідар-
ність всіх держав, членів Ор-
ганізації Північно - Атлянтій-
ського пакті', і корисність Ра-
ди, як форуму для політич-
них нарад в усіх справаќ, 
що турбують вільний світ. У 
крсшія- іа чотирьох Чочок ко 
муяікяту вітається признання 
суверенности Німецькій Феде-
ративній Республіці і прнсту-
ллення її до НАТО та ствер-

шими. Вона пригадувала рес-1 час найближчих виборів. 

НОВІ УКРАЇНСЬКІ ВТЯГНЕННЯ ДО 
КОНГРЕСОВОГО РЕКОРДУ 

В АМЕРИЦІ 
9 Дев'ятимісячна д в т и я а 

Шаррон Савтвелл із Шпќага 
мас аж п'ять бабусь: дсі бабусі, 
дві Прабабусі і одну лра-пра-ба-
бусю. 

9 Провідники Республікаясь-
коі Партії в Палаті і в Сенаті 
висловили президентові АПзен-
гаверові своє побажання, щоб 
Коґрес закінчив свої праці в 
кінці липня, з тим, щоб уже 1 
серпня можна було почати ва-
каціі 

9 Представник Пентагону ви-
словввся проти того, щоб Кон-
грес іменував генерала армії 
Даґлеса МекАртура „генералом 
армій", бо це було б,-мовляв, по-
ннженням тях генералів армії, 
які живуть і також мають вели-
ќі заслуги для ЗДА. В історії 
ЗДА досі був тільки один гене-
рал армій — покійний Джан 
Дж. ПершійЃ, який командував 
союзними арміями в Европі під 
час першої світової війни. 

# Перший у світі атомовнй 
підводний човен „Навтілюс" по-
чав свос нове шеститижневе 
плавання. На ньому знахо-
дяться шеф морських операцій 
адмірал Роберт Б. Карні, який 
після одноденного плавання за 
лишить „Навтілюс" і гелікопте 
ром відлетить до Вашингтону. 

9 Міська Ради и^СерклевІллі, 
Огайо, змінила назву вулиці 

„Провулок любовн" на „Алею 
Ннколая", бо ця „давня назва 
невідповідна для назви вулиці", 
на думку батьків міста. 

9 Президент Лвзенгавер за-
явяв делегатам Світової Турие-
тичноі 1 АвтомобілевоІ Органі-
заціі, що подорожування по чу-
жнх країнах спричиняється до 
кращого порозуміння між наро-
дами і до нтрнманвя світового 
миру. 

9 Америкаяська фльота від-
зяачила орденом „Легіону За-
слугн" капітана канадівськоі 
фльоти Александра Б. Ф. Фрей-
зера - Гарріса за „надзвичаАно 
похвальну поведінку" під час 
Корейської війни. 

9 Католицькі провідники в 
Аргентинці відвідали міністер-
ство внутрішніх справ, щоб 
просити міністра звільнити 30-х 
католиків, арештованих мину-
лого тижня. Але Lx прийняв 
тільки асистент міністра, який 
заявив, що уряд вивчас цю 
справу. 

9 Річна конвенція Спіско-
пальноі Протестантської Церк-
вн Нюйоркськоі Дісцезіі біль-
шісткґ 234 до 189 голосів аідкя-
нула резолюцію, яка домогала-
ся, щоб жінки також могли бути 
членами парафіяльного управ-
лінп я і делегатами на иаиблнж-
чу коивеицію. 

Вашпнгтон. — Конгресмен 
Манќс і Фіген з Огайо зголо-
сив був ще 13 квітня ц. р. до 
конгресового рекорду повний 
текст листа голови УКК. про-
фесора економії в Джоржтавн-
ському університеті, Лева Д о -
брлкського, ЩО його він внс-
лав президентові Айзенгаве-
рові 8 березня ц. р. у зв'язку 
з обмірковуванням у Вашинґ-
тоні справи транспортованих 
харчів д о СССР. Проф. Д о б -
рлнський, не виступаючи в 
принципі проти допомоги хар-
чамн голодуючому населенню 
поза залізною завісою, зокре-
ма бажаючи н поручаючн да-
тн таку допомогу українсько-
му народові в СССР, пересте-
рігав, проте, щоб безконтроль-
не висилання харчів до СССР 
у виключне розпорядження 
совстського уряду не спричи-
нилось лиш до скріплення 
престижу комуністичної вла-
ди і посилення господарсько-
го потенціялу совстської 
країни, без ніякої корнети для 
потребуючого тамошнього на-
селення. Тому проф. Добрян-
ський пропон%"вав, щоб З Д А 
забезпечили за собою право 
контролі, чи харчі дійсно дій-
шли до потребуючих# людей. 
При цій нагоді проф. Д о б -

рянськнй підкреслив плянове 
народовбивство, що його про-
водить совстськин режим і 
шкідливість підтримувати пре-
стиж цього уряду в будь-який 
спосіб. іКонгресоиин рекорд 
з 23 квітня ц. p., А2846) . 

Конгресмен Лоренс Смит із 
Внскансину зголосив 4 трав-
ня ц. р. д о конгресового запн-
су статтю проф. Л. Добрянсь-
кого, яка 15 грудня м. р. пол-
вилась була в Українському 
Бюлетені п. з. „Україна с на-
цісю, не так, як Тексас". У 
цій статті автор розправлявся 
з прихильниками виключення 
З Об'єднаних Націй УССР, я-
ка, мовляв, с в Совстському 
Союзі те саме, що Тексас в 
З'сдинених Державах . Про4'. 
Добряиський дав у цій статті 
не тільки нарис конституцін-
но - правної сторінки УССР, 
що її управнюс до перебуван-
ня в ОН, але й виступив про-
тн примітивного підходу до 
Сходу Европи, як національ-
но-восійського чи „совстсько-
го" моноліту. Конгресмен Ло-
ренс Г. Смит, зголошуючв 
цей запис, .пояснив, що таісі 
статті надзвичайно корисні 
для амер`иканців для з'ясу-
вання їм невідомих лакордон-
но-політичннх проблем. (Ре-
корд з 5 травня А.Ч046). 

ня до миру, безпеки і волі 
для всього німецького народу, 
включно з ного 18 мільЙона-
ми осіб у Східній Німеччині. 
Далі підкреслюються вартість 
покликання до життя Захід-
ньої Бвропейської Унії разом 
із Західньою Німеччиною і 
Італією. У третій точці нази-

СОВЄТСЬКІ в и м о г и 
УТРУДНЮЮТЬ ДОГОВІР 

З АВСТРІЄЮ, 
молотов ЗАПОВІВ вшзд до Відня для тдгаі-
С А Н Н Я Д ѓ Т Ж А В Н О Г О Д О І Ю В О Р У П Р О А В С Т Р П О . 
— З А Х І Д Н І МІНІС'ТРИ З А К О Р Д О Н Н И Х СТИРАВ С П О -

даВАЮТЬСЯ У З Г І Д Н Е Н Н Я О С Т А Н Н І Х О У П Е -
Р Е Ч Н О С Т Е И 

Варшава. — Советськиіі мі- юс на тому, щоб у тексті до -
ністер закордонних справ В'я-
чеслав Молотов заявив на 
пі№совіи конференції, що він 
ннїде в суботу 14 ц. м. до Від-
ня для зустрічі з трьома за-
хідньо - альянтськими мініст-
рами закордонних справ, щоб 
підписати `А. ними державний 
договір про суверенність Ав-
стрії. Молотов перебуваг. — 
разом з іншими найвищими 
совстськнмн достойниками -
у Варшаві на конференції 9-ти 
комуністичних держав про 
створення спільного для НИХ 
військового командування. Та 
іаява Молотова вказуй на йо-

го переконання, що остнточ-
ннп текст державного догово-
ру про Австрію буде таки ви-
готовлений до кінця цього 
тижня і готовий до підпису. 
Тому й міністри закордонних 

говору були вписані тільки 
первісні совстські вимоги, за-
те ті уступќи, що їх зробили 
Сольшевики австрійцям в гос-
іюдарських справах у мину-
лрму місяці на конференції у 
Москві, мали б — згідно з 
становищем Совстів — вміща-
тися в окремому совстсько-
звстрійському договорі. Захід-
ні альянтн й Австрія против-
ляться тому, бо С'овѓкѓи мог-
ли б в кожній хвилині аиулю-
латн двосторонню умов}' з Ав-
стрісю. що говорила б про 
%ступки в користь Австрії, та 
ПОКЛИКАТИСЬ виключно лише 
на державний договір. Мери-
торично. за первісними вимо-
гамн Совстів — вони затрн-
калв б всі найбільші промне-
лові заклади у Долішній Ав-
cTjiii і східній частині Відня, 
фактично були б необмежени-

справ З Д А , Англії і Франції, І ми панамі! копалень нафти в 
які від кінця минулого тиж-
ня перебувають у Парижі, 
сподіваються, що Совати по-
ступляться з свого досі непри-
мирливого стяновища у справі 
своїх фінансових претенсіи до 
Австрії. Переговори 4-ох ам-
басадоріа у Відні в справі ўв-
гіднення тексту державного васться всі ті справи, що ними . 

займалася Рада Н А Т О : дер- договору застрягли на мертви) 

Шсте{)сдорфі, володіли б ав-
стріяською дунайською фльо-
гою і через те все були б вси-
лі вічно встрявати в ціле ав-
(трійське господарське життя 
та ного від себе узалежнюва-
ти. Тому державний секретар 
Доллес , який збирався їхати 
до Відня швидше, тим часом 
відложив виїзд з П а р и ж у . 4 

договір про Австрію, точці власне щодо господарсь- амбасадори у Відні рішилн 
запрошення західніми вели- "их претеисій СССР. Совстсь- гробувата знову узгІдиитн 
кодержавами Совстів до ново ї j"" f t амбасадор Ільїчев насто- 'свої позиції. 
конференції, справа з'сдннен-
ия Німеччини, справи Серед-
л ь о г о і Д а л . ; Сходу. Маяіль 
ськии (ГОвдеяно-СхідНІЯ А-
зійський) і Середньо-азійсь-
кин (Туреччина - Ірак) пак-
тн, Бандунґська конференція 

джусться однозгідність всіх і проблема замирення на 
15-ти держав в справі змагай- J дах Далекого Сходу. 

но-

Новий президент Італії відкриває двері 
комуністам 

Рим. — Під час загальної 
сесії італійського парляменту 
відбулося заприсяження но-
вовнбраного на протяг 7-н літ 
президента Італії Джованні 
Грончі. З цього приводу про-
лунало в Римі 100 гарматніх 
пострілів. Грончі с третім пре-
)идентом 1та,чії після війни і 
належить до лівого крила 
партії християнських демо-
кратів. У своїй інавгураційній 
промові він накреслив на-
прямні свосї політики і нід-
креслив. що він хоче активно 
встрявати в політичні справи 
Італії. Згадавши коротко до-
помогу З'сдинених Держав 
для Італії і висловивши вдяч-

ність італійського народу А-
мериці та натякнувши на при-
належність Іта-чії до західньо-
і`о свіп', президент Грончі пе-
рейшов до внутрішніх італін-
ських справ. Італія не діб'сть-
ся нічого ні у внутрішньому 
житті ні в міжнародній полі-
тнці, якщо не буде кооперації 
ts світом праці. Тому теж — 
на думку Грончі — ‚‚фунда-
ментальні інтереси іта.ййської 
демократії'' вимагають, щоб 
до участи у владі були допу-
щені і ліві партії, значить іта-
лійські комуністи та італііісь-
кі соціялістн.'Промову нового 
президента оплескувклн ко-
муністн д у ж е гарячо. 

ЗДА й Франція узгіднили політику на терені 
Півд. В'єтнаму 

Сенат за 8 . 8 % підвищення платні 

Вашингтон, 
шістю бб-ох до 11-ох голосів 
прийняв законопроект про 
підвищення на 8.8 відсотка 
платні 500.000 поштових пра-
цівників. Це підвищення мас 
коштувати державну скарб-
ницю 178 мільйонів долярі#Т 
а }'ряд погоджується на 7.6 
відсоткове підвищення платні 
поштовикам, ЩО коштувало б 
уряд тільки 129 мільйонів до-
лярів. Генеральний постмас-
тер Артур Е. Соммерфілд за-
повів, що він пропонуватиме 
президентові, щоб поставив 
„вето" проти цього законо-

поштовикам 
Сенат біль- проекту, бо поштовий уряд і 

так працює з недобором. Не-
даано і Палата Репрезентак-
тів великою більшістю прнй-
няла -законопроект про 8.8 
відсоткове підвищення плат-
ні поштовикам. Коли б навіть 
президент поставив „вето" 
проти цього законопроекту, 
прийнятого Сенатом і Палч-
тою Репрезентантів, то в о-
бох палатах Конгресу буде 
потрібна більшість двох тре-
тіх голосів, щоб перемогти 
спротив президента, який пі-
оля того мусітнме підписати 
цей законопроект і він стане 
заковом. 

Париж. — Між державним 
секретарем Д ж . Фостером 
Доллесом, як репрезентантом 
З Д А , і прем'єром Франції Фо-
ром та її міністром закордон-
них справ ІІіне осягнено пов-
ну згоду ЩОДО дальшої пове-
дінкн в в'єтнамській пробле-
мі. Рішено, що обидві держа-
ви будуть підтримувати тепе-
ріійиій уряд Нго Д інг ДІСМа, 
з тим. щоб підтримати його в 
змаганні мати таку силу й 
авторитет, щоб той уряд міг 
перевести консолідацію краї-
нн. Тому французи погодили-
ся припинити всяку акцію, 
яка послаблювала б уряд 
Нґо Д інг Дісма, а амернкан-

Советський проект роззброєння викликує 
" поважш сумніви 

Лондон. Англійський пре-1 цію в пресі, не подавши її ра-
м'ср Іден, міністер Наттіяґ, І ніше до відома Підкомісії для 
що є делегатом в Підкомісії № й ? " Р 0 3 3 6 ^ 6 1 1 " " - Советсь-
. , , „ . , „ . . „ „ ! к и " проект пересуває справу 
О б с д н а н н х Націй ДЛЯ с п р а в і щ в й и ! н а тереИ Об'сдна-
роззброєння, Д ж е и м е Водс- „„х націй . Це тактичний ма-
воі)т, американський делегат (невр - кажуть західні комен-
у тій Підкомісії, та інші захід-1 татора — обрахований на те, 
ні державні мужі висловились що в Об`сднаннх Націях знай-
вже у справі останнього об-(дуться численніші прнхнль-
шнрного совстського проекту і ниќй концепції невтральної і 
роззброєння, що про нього t роззброєної Німеччини, ніж 
вже вчора повідомлено. На- і це можливо за конференціи-
загал, західні голоси ного- j ним столом тільки міністрів 
джуються, що совстськин про- закордонних справ 4-ох пс 
єкт є поступом вперед, але іликодержав . Совсти домага-
водночас підкреслюють, що J ються теж не тільки відкли-
гане тепер, ще перед доклад- j кання всіх військ з Німеччи-
ннм перестудіюванням того 
піирокого проекту, він внкли-
кує поважні сумніви різними 
своїми` пропозиціями. Нпit-
більше застереження виќли-
кус факт, що Совсти нічого 

ни. що поставило б СССР в 
упрнвілеенс становище (во-
нп погоджуються тільки на 
тимчасове залишення неве-
личкого ..поліційного" кон-
тнигснту), але й .ліквідапії 

ці — впливати на тон уряд, 
щоб він не сприяв нротнфран-
цузьким настроям і сам не 
підсилював протифраяцузькоі 
пропаганди. Французьке він-
сько буде ступнево виїздити 
з В'єтнаму в міру того, як бу-
дуть поставати нові військові 
з'єднання національної в'ет-
намської армії, щоб не кара-
зити на шкоду безпеку краї-
ни. Франція вислови.іа ба-
жання. щоб Бао Дві був кон-
ституційннм монархом В'ст-
наму. Америка не зайняла в 
цій справі виразного стано-
внща. узалежнюючи його вщ 
виразної волі самих В'єтнам-
ців. 

не говорять про свободу рухів всіх закордонних ВІЙСЬКОВО-
^'.iжнapoднoї комісії, яка ма-1.морських і летумських баз. 
ла б стежити за роззброєнням, що. очевидно, було б пере-
Без` запевнення ѓдќій комісії І кресленням всіх дотеперішніх 
ПОВНОЇ МОЖЛИВОСТІ! дійсно пе-
реводитн контролю, ці.іс рол-
лбросння - включно З КОН-
тро-іьною комісією було б 
нереальне. Звегггають увагу 
на нельояльяість совстськоі 
поведінки: Совсти опрнлюд- іц ію треба ще докладно пере-
ннли відразу свою прополи-j студіювати. 

вжськоно - політичних уста-
хів амернкянської дипломатії, 
яка придбала Америці чнс-
ленні заморські бази. Зреш-
тою, додають західні держав-
ні мужі, совєтську пропози-

В СВІТІ 

Телеграма д-ра С. ВИТВИЦЬКОГО в справі 
втікачів з Австрії 

У зв'язку з совстською ак-
цісю в справі репатріяції по-
літнчнйх емігрантів, перебу-
ваючнх в Австрії, президент 
У Н Р в екзилі д-р Ст. Вит-
вицький вислав в дні 3 трав-
ня ц. р. до президента Д . Д . 
Айзенгавера від Закордонно-
го Державного Центру УН-
Респч`бліки депешу. Д - р Вит-
вицький звернув увагу, що 
артикул 16 проектованого ав-
стрійського мирного договору 
небезпечний для політичних 

утікачів, живучих на австріи-
ській території, в тому 6.000 
українських емігрантів, та 
ПРОСИВ през. Айзенгавера 
вмлі'лі свого авторитету для 
того, ‚‚щоб було пошановане 
святе право азилю, яке с од-
ним з головних досягнень 
людської культури ѓл щоби 
була запевнена тим особам 
повна охорона їх безпеки". А-
иалогічну депешу вислав Ст. 
Внтвнцькнй на адресу Д е р -
жавного Секретарв Доллеса . 

9 Чу Кн- ілі'і оСіцііи виглійсьг , 9 Оітнпип совстська пропо-
кому шаі)ж д'аферові Тревелья-' лнція про розлброг.ння вітанов-
нові Л Я( унинн доклялніше свою люг, для ЗДА. СССР і комуніс; 
п(юполицію піл адресою Аме- j твчного Кіггані внсоту армії на 
рики -переговорювати у спра-11,000.000 - 1,500.000 вояків, а 
ні протоки Формозн. До ПеПпін-; Англії і Франції - на воО.ООо. 
ѓу прнбун з цісю самою місією j Зрештою кожна з цих 5-оч дер-
індійськнй дипломат, противник j жав мали 0 впродовж року зре-
ЗДА. Кріиши Менои. З держав- j дукувати наполовину свою ар-
ного деннртаменту у Вашингто- мію, рахуючи її стан нп ЗІ 
ні заявили, що ЗДА не пробили j грудня 1954 року. 

Англії, am j посередництвм ан 
В І " В^рнер ФІш.іь. генеральний і Paee-JbHtt ""тастрофв: 
ПР̂ КУРВТОР під, он.тг -ь,:о, про- н,"н '" " " ^ И 1 1 г Ш Ь ^ ^ ^ 
внціі Сакі-ен-Ангнльт н НІМЄЧ- 1 ""Р о м зудврився у мряц, 

9 В ЯМІІЦІІ (.талп( ь нова ко-
тастрофі 
ќярами 

чнні. втік до Західньоі ІІдмеч-
чини і попроенн при'жати йому 
право політичного а.чн.ію. 

9 3 Токіо до південио-авст-
раліЯ( ького иііта Мельбурн 1R 
травня вилетить 4 ВМЄрИХВВсьКІ 
боибирдувпльникн типу турбо-
моторовик „Т ВИД Єр ДЖ Є тіл", і 
Від`іаль у 4.840 милі, нони ма- j 
ють перелетіти беа приземлю-1 
ВІОІІІЯ, тричі набираючи газолі-
ни від ‚.летючих цистерн' Лет 
обрахований на 11 годим. Шпнд- j 
КІСТЬ лету цих машин 500 
МИЛЬ на ГОДИНў. Лет подуманий. ' 
як пробний військовий маневр. ; 

# ІЛ ЗОЛОТОГО 11 т 'и -рі .І..1..Ч В і 
Африці відлетів до ЗДА тилу- j 

моторовпй 
по-

вжнрськвм кораблем, теж пов-
НйМ пасажирів. Найменше 75 
осіб втопилися, бо ї'х тіла ви-
ловлено з моря. 22 не знайшли. 
57 ранених, а в92 вирятуваио. 
Більше як половник всіх подо-
рожиіх - це були шкільні діти 
на літній корабельній прогу-
ляиці. 

9 Ня С`ибіру Совати перевели 
минулого місяця новий пробний 
вибух водневої бомби - твер-
дять японські вчені. Вони до-
сліджуиали попіл, який осів я 
часі від 9 до 13 квітня на оетро-
ві Гоккайдо. З вітрів, що віяли 
тоді, можна було встановити до-
СВТЬ докладно інілкі.іь нахли-
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„ЖДАТИ І ПРИДИВЛЯТИСЬ" 

ПЕРСПЕКТИВИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
„ЧОТИРЬОХ ВЕЛИКИХ" 

Західні велнкодсржави — ЗДА, Британія і Франція — 
звернулись до Москви з офіціяльною пропознцісю зустрічі 
голів урядів цих чотирьох головних партнерів теперішньої 
міжнародної політики. Завданням такої „конференції на 
найвищому рівні" було б обміркувати проблеми, які ділять 
Схід і Захід на два воіюжі табори, і пробувати знайти 
якусь розв'язку, що звільнила б людство від страшного ма-
рива атомової війни. Західні держави не встановлюють точ-
ного реченця і місця зустрічі, натякаючи тільки на тс, що 
вона могла б відбутися в Шпаицарії у половині липні. Якщо 
Москва прийме пропозицію, то в короткому часі відбудеться 
зустріч, яка є одним з головних предметів днпломатнчно-
політнчнпї гри вп(юдовж останніх десяти років, після кон-
ференції „на найвищому рівні" в Потсдамі у 1915-му році. 

Нова зустріч ‚.чотирьох великих", якщо б до неї прнй-
шло. вияснила б політичну атмосферу в один або другий 
бік: відпруження. або ще більшого загострення міжнарод-
ного положення. Але тоді світ бодай знатиме, на чім стоїть, 
і не обдурюватиме себе всілякими ілюзіями, а проблема 
зустрічі голів урядів чотирьох всликодержав перестане бути 
диверсійним політичним футболом, яким вона була досі. 

Які ж перспективи такої зустрічі? Насамперед треба 
ствердити, що вже сама пропозиція зустрічі, офіціяльно 
оформлена, є певним аргументом у політичній ініціятиві 
Заходу. Видвнгнено цю пропозицію після багатьох заяв із 
західнього боку, головно збоку президента Анзенгавера, 
що така зустріч входила б в рахубу тільки тоді, якщо 
Москва ділом, а не словами дасть доказ своєї „доброї волі". 
Логічно можна припускати, що для Заходу такий „діловий 
доказ" Москва дала, правдоподібно своєю останньою згодою 
на привернення суверенности Австрії, хоч ця дгода все ще 
проблематична. Друга справа, що могла вплинути на рі-
шення Заходу, це — остаточне включення Західньої Ні-
меччннн в оборонну систему Заході', до якого Москва так 
дуже намагалась не допустити. До речі, навіть саму про-
позицію зустрічі оформлено на тому самому засіданні Ради 
Атлвнтінського Пакту, на якому офіціяльно прийнято За-
хідню Німеччину до Північно-Атлантійського бльоку, як 
його 15-го члена. З цього насувається висновок, що Захід 
хотів цим також відбити всі напасті та закиди Москви, що 
Атлантійськнй пакт мас агресивні цілі. 

Це — сказати б - тло західньої піюпознції щодо зу-
стрічі „великих". Які ж вигляди на ту зустріч? Тому, що 
формальна пропозиція вийшла з західнього боку, кінцеве 
рішення тепер залежить від Москви. Згідно з дотеперішніми 
познаками. Кремль повинен би пропозицію прийняти. Вже 
бо навіть недавно совєтськин „великий", прем'єр Булг"анѓн, 
заяпнв у пресовому інтгрвю цілком виразно, що він є при-
хильннком такої зустрічі. В оспѓнгФбну. часі і совстськи 
пропаганда відступила віл вимоги, що передмовою' зустрічі 
може бути тільки відступлення від озброєння Німеччини. 
Значить, зустріч може відбутися. А проте, якщо большевнки 
рішать, що ця зустріч не дасть їм будь-яких виглядів хоч би 
на пропаґанднвну користь, вони можуть поступити так 
само, як недавно з пропознцісю виїзду до Вашингтону со-
вєтськнх учасників зустрічі над Ельбою. Спочатку погодн-
лись. а опісля відмовились, звалюючи всю внну н а . . . дер-
жаиннй департамент. 

Але. припустімо, що все піде „гладко", і конференція 
на „найвищому рівні" таки відбудеться. Президент Айзен-
гавер висловився виразно за тим, щоб ця зустріч була 
тільки зустріччю і більше нічим. Він. як і прем'єри Ідей 
та Фор. бажали б у першу чергу тільки зустрітись із со-
вєтськнм прем'єром і „подивитись один одному в вічі", а 
всі актуальні проблеми в справі „відпруження" мали б 
обговорювати їхні міністри закордонних справ. 

Західня оиінія привітала такс рішення, вважаючи його 
за єдиноправнльнс. Ані президент Айзснгавер. ані голови 
урядів двох інших зяхідніх всликодержав не повинні вхо-
днти в конкретні дебати з еовстським партнером, якщо вза-
га.іі вважають за вказане з ним зустрічатись. Західня опінія 
також не сподівається ніякого чуда від цієї зустрічі, але 
й не має жадних побоювань, що на ній можуть повторитись 
історії, які сталися в Тегерані, Ялті чи Потсдамі. Гарантією 
проти такого повторення є в першу чергу президент. Дйзен-
гавер. який не тільки словами, але й ділами доказує, що 
він не вірить у „мир за всяку ціну". Натомість нова зустріч 
може змусити большевнісів викласти свої карти на стіл і — 
в безпосередніЃї чи посередній формі — потвердити тс, що! 
світ давно знає, а саме, Що ці карти фальшиві. 

Виписані вгорі у заголовку 
цієї статті два слова були 
сказані минулого тижня пре-
зндентом Анзенгавером, як 
ядерне схопленнл теперішньої 
американської політики у від-
ношенні до світових проблем 
в наишнршому розумінні. 
Себто: З'сдннені Держави, 
очевидно, не ведуть політики 
пасивної і не обмежуються до 
того, щоб тільки пригллда-
ХИСЬ ХОДОВІ п о д і й у ШНрОКО-
му світі. Навпаки, ця полі-
тика активна, жива, а мсто-
дика діяння — може навіть 
метушливіша й настирливі-
ша, як це подобається деяким 
американським союзникам. 
Останнє звернення Америки, 
разом з Англією і Францією 
до Совстів у справі нової 
спільної конференції, не є 
теж доказом пасивності!, дар-
мащо така політика не вн-
клнкає захоплення. Але 
„ждати і придивлятись" тре-
ба тепер тому, що дальший 
розвиток подій залежить тс-
пер більше, як будь-коли, не 
від Америки й її союзників, 
а від двох центрів комуніс-
тнчного світу під Москви 

її Псйпінґу. 
Так було, зрештою, від кін-

ця другої світової ВІЙНИ, що 
його десятиріччя святковано 
минулого тижня. Після Ялти 
і місяців задурманеної віри в 
можливість ,,співіснування" 
західньо-д є м о к р а тичного і 
східньо-комуністнчного світів, 
або — за висловом Ф. Д. 
Рузвелта — „двох економіч-
ннх систем",' після провалу 
всіх міжнародних конферен-
цій з СССР і повені совстсь-
кнх „вето" в Раді Безпеки, 
вільний світ, заалярмований 
методою „мирного заведення 
комуністичного ладу в ЧСР, 
перейшов був до контрнасту-
пу. „Співіснування"заступила 
„холодна пінна", я ЯКІЙ болі.-. 
шепнќи лаяли, як „воєнних 
нацьковувачів", своїх учораш-
ніх союзників та розбивали 
всяку спробу мирно поладна-
ти будь-яку міжнародну проб-
лему на тсрсні ОН і поза нн-
ми. А західні альянти ство-
рнли НАТО, зокрема ж ЗДА 
проголосили плян Маршала і 
Доктрину Трумана та повели 
прнспішеною ходою політику 
— створення СІТІ союзів із 
сіттю військових баз, як наи-

I кращими Гарантами безпеки 
для себе і решти нсопанова-
ного ще комунізмом світу. 
Вльокада Берліну їі амерп-
кянськнй повітряний „ліфт" 
були назпсрхнімн шпилями 
ЦІЄЇ холодної війни. 

Згідно з законами історії, 
насичена запальним матерія-
лом атмосфера мусіла внла-
дуватись вибухом, а розгой-
даннй і пущений в рух кому-
ністичннй експансіонізм не 
міг зупинитись „сам собою". 
Ще щастя, що Москва, захо-
пившн всю Середню Европу. 
запўќалась перед дальшим 
походом на Захід, хоч в pp. 
10-16 '47 напевне могла б бу-
іа дійтн до Атлантику. Не 

викравши що тоді тайн ато-! 
мової зброї, вона воліла „пе-' 
редишку", рішивши зате здііі. 
снювати заповіт Леніна, щоб 
‚через ПеігпівТ зайняти Пн-

риж". Таким чином прийшло 
до війни в Кореї, водночас до 
війни в Індо-Кнтаї. посиленої 
після „перемир'я" її Кореї. 
Алеж ця „гаряча" війна тіль-
ки прнспішнла процес відбу-

К н и ж її н й ч її І " п н г — 
н а й н п н Ѓі х і д 11 І 111 І я д о м і 

к у л ь т у р н о ї л Пі д п II II. 

дови збройної сили Заходу та 
його політично-моральної мо-
білізації проти комуністичної 
небезпеки. НАТО стало мо-
гутньою реальною силою. І 
Зцементовано на протикому-
ністнчній базі весь американ-
ськил континент, а наявним 
доказом цього був провал ко-
муністичної диверсії в Гватс-
малі. Створено бльок для обо-
рОВИ Иівдснно-Східньої Азії. 
Нарешті, всупереч усім лаії-
кам і погрозам — твердо і по-
слідовно переведено плян 
включення Західньої Німеч-
чннн в західню оборонну сн-
стему, перемагаючи такі тра-
гічні епізоди, як невдача Ев-
ропеііської Оборонної Спіль-
ноти. Ця остання воскресла в 
постаті Західньої Европейсь-
кої Унії, яка — разом із по-
шнреним на Німецьку Феде-
ративну Республіку НАТО — 
саме в цьому тижні вперше 
радить в Парижі однаково 
над проблемами Европн, як і 
Середнього та Далекого Схо-
ДУ-

„Мир через силу" — це не 
проста фраза. Виявилося ше 
раз, що комуністи розуміють 
тільки одну мову — сили. Рі-
шучість, з якою на Сході 
здвнгнено Південно-Східній 
Азійський Пакт, піддержана 
рішучістю ген. КоллІнса в 
Південному В'єтнамі та ус-
пішннм монтуванням серед-
ньо-азійського бльоку' (Ту-
реччина - Іран - Ірак - Пакі-
стан), заява американського 
Конгресу про оборону Формо-
зн ќ приявність Сьомої фльо-
ти на далскосхідніх водах — 
цс факти, які казали кнтай-
оькнм комуністам перестати 
— бодай тимчасово — бундю-
чнтнсь і погрожувати „визво-
люванням" не тільки Формо-
зн, але й Сіяму. Південного 
В'єтнаму, Маля їв та взагалі 
всього південного сходу Азії, 
де скрізь від років робила ди-
персію. Останній доказ, що 
небезпечно продовжувати во-
снні агресивні авантюри, да-
ла Чу Ен-ласві конференція 
в Бандунгу. І тому він по-
спішив із заявою про ѓото-
вість „переговорювати" з 
Америкою про ситуацію у 
протоці Формози, а генераль-
ннй секретар ОН Гаммер-
шнлд раптом заповів недале-
кс звільнення американських 
летуніп з комуно-китайської 
в'язниці. Рівночасно u Епропі 
Москва раптом змінила всю 
свою дотеперішню політику в 
справі Австрії і пішла так 
далеко в своєму бажанні чим-
швидше підписати австрійсь-
кий державний договір, що 
його президент Айзенгапер 
вже два роки тому назвав 
пробним каменем московської 
доброї волі, що відкликала 
навіть свої „репатріаційні" 
претенсії (ославлена 16-та 
стаття тексту договору). 

Таким чином цьоготижневі 
наради 15-ох міністрів закор-
донннх справ у Парижі сто-
ять під знаком нової фали 
міжнародних відносин. Цс 
„мирова" фаза, яка вже пере. 
ступає межу і`олоеловних за-
лв, бо договір про Австрію — 
це вже діло, — а коли б ко-
муністнчннй Китаіі , зрікся 
своїх агресивних затій супро-
тн островів у Формозькій про-
тоці і самої Формози (при 
міжнародній Гарантії безпеки 
для Формози і Псскадорів). 
то цс теж було б діло. Па-
рнзька конференція держав 
НАТО мас в цій новій снтуа-
ції два аспекти: з одного бо-
ку перевести фактичне вклю-
чсннл і впоєннл Західньої 

ЮВІЛЕЙ ЗАБРІХАНОСТИ Й 
ДЕЗІНФОРМАЦІЇ 

Що кілька днів на редак-
іикнні! стіл попадає жмуток 
останніх чисел московської 
„Правди" й „Ізвсстій", наді-
сланих летунською поштою. 
Кожна з цпх газет тоненька, 
чотиристорінкова, за п'ять — 
десять хвилин всі кільканад-
цять примірників перслистко-
вані і не залишається нічого 
ні в очах ні в пам'яті, щоб 
привернуло увагу, зацікавн-
ло, спонукало подумати. І 
кожного дня треба відклада-
ти 50- чи бО-сторінковий „Ню 
Иорк Тайме" чи „ГералдТри-
бюн" з почуттям жалю, що 
немає можлнвости ні часу 
прочитати всі цікаві, хочбн 
тільки з такого чи іншого ін-
днвідуального погляду, пові-
домлення, інформації, статті. 
В кожному числі хочбн „Сво-
боди" тричі більше газетного 
матеріялу, як в передових ор-
ганах СССР. 

В останніх числах згаданих 
московських газет прнвсрта-
ють тільки увагу заголовки й 
цілі сторінки матеріалів про 
.день совстської преси", від-

значуваннй у Совстському 
Союзі дня 5 травня, в річнн-
цю виходу першого числа ко-
муніслічної „Правди", внда-
ного дня 5 травня 1912 року. 

Як звичайно в таких вн-
падках. совстські офіціозі! на-
магаютьсл приголомшити на-
селення Совстського Союзу 
рекордовими п і д р а хунками 

Союзі 7.100 газет з однора-
зовим тиражем 47 мільйонів 
примірників, що друкутоться, 
крім того, 1.500 журналів, що 
українською мовою виходить 
1.044 газети, з одноразовим 
тиражем 5.5 мільйона при-
мірників, що в цій тисячці 
газет співпрацює 260.000 роб-
корів і сількорів (робітничих 
і селянських кореспондентів, 
значить, що на чотири сто-
рінки однієї газети припадає 
крім редакторів, коректорів і 
складачів, ще 260 кореспои-
дситів, з яких до речі навіть 
ПОЛОВИНИ так і не зустрінути, 
наприклад, в „Радянській Уќ-
раїні" на протязі цілого мі-
сяця). 

З ювілейних статѓей дові-
дується читач далі, що ця со-
встська преса, хоч і „нудна 
та поВерховна" — за приз-
нанням „Правди", — це „пре-
са нового типу, свобідна і не-
залежна, створена народом і 
кровно зв'язана з ним нсроз-
ривинмн вузлами", що сила 
її в її партійності, в її вірності 
всепереможному вченню мар-
кснзму-леиінізму" і т. д. і т. д. 

Звичайно, у „свободу і не-
залежність" совстської преси 
не вірить не тільки совстське 
бідолашне населення, а й са-
мі кремлівські крутії із 
„Правдн" б „I-ncrTiii". Виста-
чнть посторонньому почитати 
совстські газети на протязі 
тижня чи двох, щоб збагнути, 

МАРШАЛ ЖУНбВ 

тиражів, кількістю совстських щ о „ І Я К О Ї свободи і нозпле;к 
газет, кореспондентів, і т. д. 
Совстський читач довідується, 
що виходить у Совстському 

Німеччини в свої ряди і — 
водночас — перевірити даль-
ші можливості цієї „мирової" 
фази з погляду тривкостн 
миру в Европі і в Азії. Звід-
сіль — готовість західніх мі-
ністрів закордонних справ на-
віть зачекати на Молотова, 
ЯКИЙ від середи цього тижня самим однаковісіньким зміс 
у Варшаві монтус (чи вірні- том, з тими ж самими „лозун-
ше сказавши: диктус) війсь-Іґамн" і навіть тими самими 

носѓи в совстськіи пресі не-
мас, що можуть вони тільки 
— і то без ПОМИЛОК і комен-
тарів — друкувати офіціі.н 
повідомлення і тексти промов 
Хрущова, Булґапіня чн Жу-
кова. А коли прийде якийсь 
з'їзд чи нарада комуністичної 
партії Совстського Союзу, то 
цілих чотири сторінки всіх 
7.100 газет Совстського Сою-
зу у всіх 47 мільйонах прн-
мірників ВИХОДИТЬ з тим же 

Маршала Жукова знає світ 
як переможного полководця 
совстських армій у 1945 p., а 
з вигляду, як кремезного, з 
короткою шиєю та широким 
обличчям московського му-
жнка, вдягненого в однострій 
совстської армії і обвішаного 
всілякими орденами, число 
яких збільшили Айзснгавер 
та Монтґомері. В 1946 році, 
коли Сталін, боячись попу-
лярностн Жукова, заслас його 
до Одеси на пост командува-
ча Одеської військової окру-
гп. особа маршала попала в 
забуття. Щойно по шести ро-
ках, коли вже не стало Ста-
ліна. поќлякав його Малсн-
ков на заступника міністра 
війни. 

Колишні партнери Жукова 
із західнього світу, які знали 
його з різних розмов та пе-
реговорів у Берліні 1945^46 
років, почали дошукуватися 
причин вндвигиення Жукова 
на таке високе становище. І 
пригадали собі, що маршали 
Ворошилов та Васілєвський 
свого часу видали у справі 
Жукова таку опінію: „З ог-
ляду на недовір'я та на мо-
ральну поставу маршала Жу-
кова, являється конечність 
відкликати його з Берліну" 
Ця „опінія" була продиктова-
на Сталіним. Пригадують за-
хідні політики та високі вій-
ськовики і те, що Жў ков, під 
час свого перебування в Бер-
ліні, виминав завжди розмов 
на політичні теми. 

Жуков з-поміж усіх совст-
ськнх маршалів, які під час 
війни зробили блискучу ка-

(Р'сру, був найменше зв'яза-
, ний з партією. Розуміється, є 
він членом компартії, але до 
вибуху війни не був ніколи 
діяльним в якійсь централь-
ній партійній організації. 
Членом ЦК компартії стає він 

ково-політнчиий комуністич 
ний моноліт від берегів Вел-
тавн і Шпре по Тихий океан, 
— щоб підписати з ним у 
Відні договір про суверенність 
Австрії та дізнатись від ньо-
го, чн можна дійсно знову за-
сідатн Айзенгаверові, Іденові 
й Форові з Вулгнніним і ЧИ 
буде з цього якась користь, 
чи нова компромітаціл наїв-
иих. 

Конкретно: чи можна буде 

заголовками. Найбільш уод-
ностайненої і"ніфікації преси, 
здасться, важко було б при-
думати. 

Але й цього еовстським 
верховодам мало. Несвідомих 
мешканців Совстського Сою-
зу, які не мають можлнвости 
одержувати ні- однієї чужо-
земної газети, треба переко-
натн ще й у тому, що совст-
ська преса не тільки назлог-
нала, а то й перекрила всі 

осягнути об'єднання Німеччи- світові рекорди в газетній 
нн на іншій, як „невтраль-
ній", базі, і чн Москва пере-
конає Пейпінґ, щоб і в Азії 
припинився брязкіт червоної 
зброї. Ясно — не на все, а в 
часі, який, як „передишка", 
потрібний кому`ністам . . . 

У вільному світі залунали 
голоси остраху, щоб у цій 
новій фазі не повторились 
страхітливі угодовецькі про-
махн за стилем Ялти, Пан-
мунднюмськрї к о н ф'е р снції 
пію перемир'я в Кореї і Жс-
ксвської конференції. Що по-
ділнла В'єтнам. Президент 
Айзенгавср заспокоював ті 
голоси короткою заявою, що 
американська політика тільки 
придивляється, що з того ми-
ролюбного шуму вийде, і 
жде. Там часом вона також 
пливе з тією самою течією. 
Нашим найбільш пекучим 
завданням є пильнувати, щоб 
мир, пію який стільки гово-
ритьсл, не став новим камс-
нем на могилі уярмлених на-
родів. 

справі, що працюють у тума 
ні не совстські, але чужозем-
ні, передусім американські 
газети такі, як „Ню Иорк 
Тайме" чи „Ню Иорк Гералд 
Трибюн". Із статѓей про аме-
рнканську пресу, друкованих 
з приводу дня „совстської 
преси", совстський читач до-
відусться, наприклад, що 
мешканець Ню Иорку пото-
пас щодня по кісточки ніг в 
газетному сміттю, що „всі зу-
силлл санітарної влади да-
ремні, якщо не буде зннще-
ний Таймс-сквср, в околиці 
якого розташовані всі більші 
газетні трести", що „50 міль-
йонів газет, ввкидуваннх що-
дснно на ринок, засмічують 
не тільки вулиці міст, але й 
і голови їх мешканців", що 
слово „війна" набирають в 
цих газетах щонайбільшим 
шрифтом і слово „мир", що-
наймсншнм і т. п. 

Щоб завершити картину 
„газетного жахіття" в ЗДА 
„Известия Советов Депутатов 

Трудящихся СССР", значить 
офіціоз совстського уряду, 
друкують статтю (в числі з 
5 травня ц. р.) якогось М. 
Стуруа з такою характернс-
тикою змісту американських 
газет: „Таймс-сквер намага-
ється втримувати низового 
американця в стані постійної 
психози. .Газетні шпальти 
рясно обслуговувані летючи-
ми тарілками різних розмірів. 
і на цих тарілках підносять 
оголомціеяому читачеві воєн-
НУ ѓістеріќю „Таємничі" під-
водні човни атакують Сан 
Фраисіско і другі надбережні 
міста Америки. „Таємничі" 
парашутисти висаджуються в 
околицях Ню Иорку і мар-
шують на місто. Проголошу-
сться нагороди за те, хто точ-
ніше встановить дату третьої 
світової війни. Обмірковують 
проблему, як похоронити ДЄ-
в'ять мільйонів американців, 
що стануть жертвою „таємни-
чої атомової атака". Такий 
різноманітний в своїй одно-
манітності репертуар Таймс-
скверу". 

X а р а к т еристика справді 
приголомшлива і треба жал-
кувати, що „таймс-скверські 
газети" не передрукують її 
англійською мовою, щоб по-
інформувати американських 
читачів, з якою насправді за-
бріханістю вони `мають спра-
ву і якого рекорду дезінфор-
мадії досягла совстська кому-
ністнчна преса в 50-річчя 
свого існування. Може тоді 
й американське суспільство 
могло б відповідно відзначити 
і ОЦІНИТИ метушню в справі 
зустрічей і переговорів з со-
вєтськнми ф а л ь ш і винќами 
дінсности і праіди. 

щойно ЩоЛіи великих ВІЙСЬКО-
вих успіхів нід Москвою, Ле-
нінградом та Берліном. На 
всілякий випадок, знає він 
далеко краще історію боїв під 
Каннами', Австерліцом чи Се-
даном. ніж історію компартії 
або пнсаннну Леніна чи Ста-
ліна. З цього, однак, не ви-
ходнть, що він не є вірним 
спном компартії, або стоїть до 
неї в якійсь опозиції. Вій 
тільки не мас ні здібностей 
ані покликання займатися по-
літикою. Партійні генерали 
не можуть ‚йому забути гріха, 
що генерала Власова, який 
боровся разом з ним під Мос-
квою, Жуков високо цінив і 
надав йому високе воєнне від-
значення, .не зважаючи на 
спротив найближчого дорад-
ника Сталіна. І коли Власов 
гойдався на шибениці в Мос-
кві, то .ніхто не наважився 
зробити і Жуковў процесу, бо 
його слава, як переможця 
над німцями, була ще надто 
свіжа та велика. 

Та хоч Жуков не був по-
літнком, `мусів він вступити 
на політичну арену, як пред-
ставник" Совстів у Берліні і 
член Контрольної Ради. Зна-
менною річчю с те, що иа-
слідкиком Жукова в Берліні 
став маршал Соколовськнй, 
який під- час війни був, за 
згодою І Сталіна, головним 
противником Жукова. Але 
коли Сталін у великій восн-
ній небезпеці мусів признати 
воєнний.талант Жукова і до-
ручив йому команду над 
мільйоновнмн арміями, то ше-
фом штабу Жукова призна-
чено саме Соколовського. І 
як тепер почувас себе мар-
шол Жуков у фотелі- міністра 
війни —. не важко сказати. 
Бо ВПЛИВОВИМ шефом шта-
бу червоної армії с маршал 
Соколовськнй, „головою дер-
жави" `г-;. Ворошилов, а за-
ступннкрм }Ќўнова — Васі-
ЛСВСЬКИЙ. 

І так сидить совстський мі-
ністер війни в добрих і міц-
них кліщах` цих совстських 
маршалів.. Хто хотів би ба-
чити в „новому курсі" перс-
могу армії, той був би дале-
кнй від дінсности. Бо хоч го-
ловою ради міністрів с мар-
шал Будг`аиін, а поруч нього 
бачимо ‚ще маршалів Ворошп-
лова, Вауілсвськоі`о та Соко-
ловського, але належить собі 
усвідомити, що всі вони в 
першу .чергу пнртііішіки, а 
щойно опісля військовики. 

Як покликання Жукова на 
міністра війни, так і обса-
дження важних постів згада-
ннми маршалами є тільки хо-
дом на шахівниці кремлівсь-
кої боротьби за владу, яка 
розгоріла'ся після смертн Ста-
ліна. Від ц внсліду залежати-
ме доля поневолених народів, 
а в першу чергу України. 

Нестор 

Михайло (ктровсрха 
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Омана і брехня та страх 

На збори літераторів я та-
кн йду, бо потерпаю, щоб не 
в`іяли мене за саботажнста. 
Збори відбувалися у великій 
залі ЛМІІВІ -ького магістрату 
І.'і жовтня 1939 року. Поча-
тпі: буй о 5-ій гол. пополудні. 
Також порадили мені прийти 
на ці збори приятелі Роман 
Купчинський і Василь Соф-
ронів: іти на збори треба, бо 
мусимо хоч дещо збільшити 
ЧИСЛО українців, при перева-
жаючій кількості жидів і по-
лпкіп. По ж це збоїн псіх лі-
тераторів Західньої Ук{іаіни, 
Сіп депіо иозалу. по ;іівіи сто-
іюні. С:ЇЛІЯ чужо й непевно. 
Проте, був певний, і з двох 
мотивів: поляќн і жиди, які, 
мов лявіна звалились на наші 
землі із заходу, а Варшави, 

з Кракова, утікши від німців. 
- зовсім нікого з нас осо-

бисто не знають; наші ж ще 
не дійшли до ТІЄЇ ПІДЛОСТІ!, 
щоб тут асе на залі доносити, 
ВИЯВЛЯТИ .‚порогів" народу. 
Чужо н нерпово СИДІВ І МІЙ 
сусід Р. Купчннськнй, На за-
.чі походжають гості з Києва. 
письменники, між ними орде-
ноноссць М. Бажан — худо-
щавий, чорнявий, лисий, до-
снть чепурно одягнений у 
темне и нове тут же у Львові 
куплене, вбрання. Обличчя 
хитре і ѓкрите. Коло год. 5 
хвилин ЗО почались збори. 
Коротким главословісм на 
честь Погифа Вісаріонопнча 
Сталіна відкрив їх орденоно-
сець академік Олсксандер 
Корнійчук. Одягнений він по-
цивільному (на доповіді в 
АНУМ був у військовому од-

нострої), а па грудах у нього 
орден Леніна. До президії по-
клякав на заздалегідь ус-
тійнсну „пропозицію" - та-
кнх людей, яких я. - на-
СЌІЛЬКН тямлю ще! згадаю 
у такім же норлдку. в лќому 
вони СИДІЛИ: Василь Пачов-
ськнй, М. Бажан; жпдн — 
Гріибсрг', Дай; далі наш — 
проф. Кирило Студннськнй; 
далі поляки — Бронєвський. 
Кузьмінська; Ваида Васілсв-
ська, що була вибрана до 
президії, не сиділа, бо прнй-
шла пізніше з якогось мітнн-
ґу, і просила вибачити їй, що 
вона не буде в президії. СНУ 
„втомлена". Далі сиділи: го-
лова Олександѓр Корнійчук, 
орденоносѓці. Петро' Панч, 
орденоносець академік `Павло 
Тичина та інші, деякі у вій-
ськовому однострої. По виборі 
президії забрав слово О. Кор-
нійчук про завдання письмсн-
ннка, про погляди письмен-
ника. що мають спиратись на 
висловах Сталіна і Максима 
Горького. Зразком письмен` 
ннка на цих зборах, у ціп 
довгій промові-рефераті О. 
Корнійчука, був Максим 
Горькій, який сказав, що 
‚‚письменник, — це архітект 
дущі народу". По промові О. 

Корнійчука забирали голос 
деякі з присутніх українських 
письменників, намагаючись 
так чн інакше приподобатнсл. 
Далі забрав слово польський 
письменник Скуза і, м. ін., 
сказав, розуміється, по-лоль-
ськи: „Те, що сталось — упа-
док Польщі — мусіло статн-
ся. це можна було псрсдба-
чнтн; але тепер не опускаймо 
голови, не плачмо над тим, 
що було, а в нових умовинах 
творім нове життя, нові вар-
тості. Треба виховувати нове 
польське покоління. І нехай 
польське слово знову йде у 
світ! Нехай знову забринить 
воно на хвилях радіо у Льво-
ві! Ніхто нам того не дасть, 
самі мусимо здобувати!" Бро-
нсвський відчитав привіт пн-
сьменннкам Совстського Сою-
зу' і славословіс Сталінові. 
Грінберґ усіх привітав у жи-
дівській мові, а Дай — у 
польській. Потому говорив 
ще Юра Шкрумеляк. Юра 
закінчив славословісм СталІ-
нопі. Під час промови Юри 
ІПкрумсллка Павло Тичина 
лопав очима, то здіймав, то 
закладав на очі цвікерн; П. 
Панч схилив голову і свої 
думи думав; О. Корнійчук 
уперто в паперах на столі 

'рився. Останнім говорив М. 
Рудницькнй, і потому ще і 
СЛІПИЙ поет Волоцук. 

Переважно всі промови кін-
чались славословісм Сталіно-
ві, Молотову. Хрущову, Воро-
шнлову, а по кожнім славо-
словії лунали оплески. Май-
жс кожен пром'овець при кін-
ці промови заявлялись за 
прилученням західніх земель 
України до Совстського Сою-
зу. Промови наших братів га-
личан були всі бліді, фор-
мальні, а як хотів хтось біль-
ше говорити, нібито щиро, то 
говорив просто дурниці. А 
все воно виходило з страху 
перед цією жорстокою вла-
дою, у якій перша її основна 
засада — терор! І. як я вже 
казав, з першою ХВИЛИНОЮ 
приходу цієї влади на наші 
землі, коли вона ще ніже од-
ннм актом не мала змоги ви-
явнти жорстокости свого ре-
жиму, — вже в повітрі, в ду-
ші людини вичувався страх, 
непевність, а то й психічне 
заломання. І людина, яка хо-
че жити під цісю владою, а 
знає, що влада буде шукати 
за „гріхами" чи пак „гріш-
ками" її минулого, хапається 
за якийсь спосіб рятунку про. 
тн терору Цієї влади, і тоді 

починає ламатись, і плете, 
плете, до нссамовнтостн плс-
тс. Треба признати слушність 
московському філософові ос-
танніх років, Бердлєву. ЯКИЙ 
либонь п'ять років тому, як 
умер: під еовстським режи-
моМ, сказав він, „твориться 
новий антропологічний тип". 
Тип людини, вихованої в ат-
мосфері постійного терору, 
жаху% брехні, безбожництва. 

Прийшла точка — вибір 
комітету: 6 українців, 4 по-
ляки, 2 жиди, а до них один, 
плюс. — голова згори наста-
новлений О. Корнійчуком, 
Петро Панч. Зачали вибирати 
комітет. Голосування персво-
днв О. Корнійчук дуже до-
кладно й утзажно. Звичайно, 
це була комедія, бо вибирані 
особи були заздалегідь до 
цього комітету призначені. 
Усіх приявннх на цпх зборах 
письменників, — яких ніхто, 
на щастя, не реєстрував, бо 
тоді я був би не пішов! — 
було до 160 осіб. Українців 
було 42 письменники усякої 
масти і вартості!. Сьогодні, 
коли списую ці спогади, я 
вже призабув, кого точно ви-
брали до того комітету. Але 
тих, що ще пам'ятаю, подаю. 
Голова комітету — ордено-

носсць Петро Панч, а далі — 
члени: Василь Пачовськнй, 
Ярослав Цурковськнй, Галан, 
Тудор, Петро Карманськнй. 
Від поляків: Бронєвський, 
Ванда Васілсвська, Кузьмін-
ськнй, Бой-Желсньський. Від 
жидів: Грінберґ і Пастернак. 
По одному боці залі рахував 
голоси Юра Шкрумеляк, а по 
другому якийсь поляк. 

При кінці голосування ще 
були два характеристичні мо-
менти. Перший — з-посеред 
галнцьких кацапів, яких на 
залі було два чи три, один за-
брав голос і галицькою мос-
ковщнною почав говорити, 
що й від „русских" належить, 
ся один член до комітету. 

— А чн є тут російські 
письменники ?` — запитався 
О. Корнійчук. 

— Нст, русскіс пісатвлі 
здссь єсть! — відпалив мла-
денец. 

О. Корнійчук, 
рукою, сказав: 

— Ну, ставляйте 
дата! 

— Онішкевич! — подав 
прізвище той же младенец, 
що впімнувся за своє право. 

— Є він тут? — спитався 
О. Корнійчук, 

ЧОЛОВІК СЛНСАВЕПІ П ГО-
ВОІЧІТЬ ЖУРНАЛІСТАМ, ЯК 
ПИСАТИ ПРО КОРОЛІВСЬКУ 

РОДИНУ 
Единбурзький князь. — чоло-

вік англійської королеви Єли-
саветн IIj промовляв на прий-
нятті англійських журналістів і 
говорив про тс, як журналісти 
повинні писати про членів ко-
ролівськоі родини. Він казав, що 
члени королівської родини с 
„публічними особами" все своє 
життя, а не тільки якийсь об-
МСЖСНИЙ час. як наприклад по-
літнкн. фільмова зірки чи на-
віть президент. „Пам'ятайте, ка-
зав князь. Единбург, що наші 
помилки` ніколи не забувають-
ся, і що ті помилки не відсунуть 
нас в забуття, як це діється з 
ІНШИМИ людьми". Публічні вн-
ступи членів королівської ролп-
ни відбуваються за певним цс-
рсмоиіллом і тому вони так ду-
же до себе подібні. Журналісти 
ЗрОЗуМІЛН; ЩО ЧОЛОВІК к о р о л е в і ! 
мав на .думці те. що недавно 
писала англійська преса про 
здогадне одружіння сестри ко-
ролсви. "кяяжии МарГарити з 
капітаном лстунства Шстером 
Тавнсендом. 

махнувши 

кандн-

— Сто-здссь нст, по он пі-
сатсль! 

— Хтонебудь знає його? — 
настоював О. Корнійчук. 

Відповіддю на залі були 
шепоти, а .то й підсмішкп. 

— Де він, і що він напи-
сав? — недовірливо питасть-
ся О. Корнійчук. 

— Много пісал і всздс в 
русскіх журналах і газетах, 
- в од'не лепетав младенец. 

— Ну, добре! Хто с за цим 
Онішксвічен? — .піддав під 
голосуваннві голова зборів. 

За Онішксвнчсм піднялись 
три рукн; . 

— Товариш Онішкевич ді-
став три 'голоси! — проголо-
снв О. Корнійчук і голосно 
докинув: Правильно! 

Згадаю ще одну характс-
ристнчну дрібничку до психо-
логії моменту. В дискусії 
вільно було говорити сім хвн-
лпн. Українці, точно — гали-
чанн, сини націоналістичйого 
П'смонту, внчуваючн на собі 
перед большевикамн цей 
„гріх", говорили на зборах 
таке — наче кукільвану об'ї-
л в с ь . % % 
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НА ГОТУРИНИХ ТОНАХ У ЃОРГАНАХ 
а) 

Поясненне ЛАП иемислнв-
ціп: готур {назва, вжнвава в 
Галичині), глушець (назва, 
вживана на Схі'днії! Україні), 
це найбільша 'лісова л о В в а 
птиця в EapouL' На украінсь-
кнх землях його вже дуже 
мало, живе т е в ВИСОКИХ Кар-
патах та на Пол`іссі. Самець — 
когут з виду чорно-бурня, з 
чорно - зеленою б л и с к учою 
грудницею, червоними брова-
ми і посмиком штивиих пер 
під горлянкою, т. зв. боро-
дою. Готургкогут с завбільш-
кв за гусака, часом індика, па-
гою від Зу2 до 7 кґ. Самичка -
готурка, багато менша, сіро-
бура. На весну," в березні і 
квітні. Ѓотўри відбувають своо 
весілля, славні а мисливсько-
мў світі „токи'', (на Гуцуль-
щнні — тирла, тирло або тир-
во). Згідно 'з мисливськими 
звичаями, на Готура полю-
ється саме під час токів, оче-
ввдво тільки на когута. Полю-
вания на готура зачисляється 
до ловів на грубого звіра. Цін-
ність мисливського трофею у 
красі хвоста, т. зв. „вахляра". 

Б у л а весна 1937 р. Я пра-
цював тоді в Перегінськвх лі-
сах Львівської Митрополії в 
чарівних Ґорґднах, найбіль-
ш е ДИКІЙ і збереженій у пср-
вісній красі частині галнць-
кнх Карпат. , 

Я вирішив заполювати тісї 
весни на ґотура. З різних прн-
чвн я рішився не просиш до-
зволу на те полювання в У-
праві Мнтрополнчнх Лісів, 
хоч в Перегінській Пущі було 
готурів багато, а почав заходи 
про платний дозвіл на за стріл 
готура в сусідніх державних 
лісах, на терені надлісннцтва 
Нсбнлів. Вже давно йшлн го-
турині тонн, а дозвіл з дирек-
ції державних ліс'па у Львові 
як не приходив,'так не прн.чо-
див. 

Знавці полюпання на Готу' 
рів, митрополичі інженери 
Кисілевський і Мвртвиець ПО; 
кспков ували собі'з мене, мов-
ляв дістану Його як муштар-
ду по обіді, тобто вже тоді, яќ 
токи скінчаться. ' 

Нарешті дозвіл прийшов. 
Було під кінець квітня. В до-
лішніх ловнщах` Ѓорганів ґо-
тури вже справді переставали 
токувати. Але 'rik мос щастя, 
я дістав дозвіл' на застріл ґо-
тура в внсокогірськім ревірі, 
на горі Висока. Це кало в мо-
сму випадку то значення, що 
там довше тривала зимова ав-

З ЖИТТЯ ГРОМАД і ОРГАНІЗАЦІЙ 
Дітройт, Иіш. 

Штефко ніс наплечннк з при-
пасами, чайник і коци. 
; Нам треба було станути під 

верхом Високої о год. 5 уве-
чері та зустріти під умовле-
ною колнбою державного по-
бережинќа. Ми вибралися і 
дорогу до схід сонця, з Осмо-
лодн, невеличкої промислової 
оселі над Лімницею, в самім 
серці Горганських гір, де я 
тоді жвв. МИ ЗІЙШЛИ ДО Ќа-
м'яиця, маленької оселі, а 
звідти, перейшовши Лімницю, 
пу'стилися туристичною, зна-
кованою стежкою, далі вів-
чарськнми, а врешті оленячн-
ми плаями аж ген під верх 
Високої 

Росив весняний, теплий до-
щвк, як ми виходили з дому. 
А л е НЄ ВСТИГЛИ МИ ДІЙТИ і! до 
Кам'янця, як хмари стали 
розходитися, показалося по-! 
гідне, голубе небо, а за хви-
ляну тепле весняне сонце 
залляло золотом долину Лім-
ннці. 

Десь на Годованцевнх ха-
тах за рікою клекотав бу-j 
зьок, високо понад Лімницею 
шмигали ластівки, під небом 
дзвонили жайворонки. Ми пе-
рсйшли по кладці Лімницю, 
минули романтичний, дерев-
в'яний монастир Василіянок, 
ввійшли в „Камеральщнну" 
та звільна стали підходити в 
гору. 

12 годин з накладом тривав 
наш внхід під шпиль Високої. 
Дорога вела нас лісами, поло-
нннамв, раз зворамн то знову 
хребтинами, вбрід через гір-
ські потоки то знову через го-
лі, рухомі ґрехотн, по яких 
треба було не раз пнятися 
рачки. Під ногами було мок-
ро і ховзько. 

В долині, над Лімницею ку-
лалася в теплому, соняшному 
промінні повна весна. У саду 
біля монастиря цвіли черсм-
хи, в л у г а х над рікою кувала 
дрібна пташня. 

Зелена руш. на зарінках а ж 
хапала за очі, відцвітали 
ключики, цвіли перші лоташі. 
А ж у р н о ю зеленню зеленіли 
берези, на буках показували-
ся перші листочки, розпуку-
вались смереки. Снігу не 
було вже видно. На стежці за 
Лімницею ми зустріли пома-
ранчсво-чорну гірську саля-

ра. пізніше зіічнналнся ' тоКИ {̂ мандру, ЩО Пб'являстьсм на 
і тим самим і довше тривали. 

Я полагодив з' управою не-
бнлівською надлісннцтвафор-
мальності, умовився, д е мас 
чекати на мене державний по-
бережинќ, щ о мав показати 
мені місце токування готурів, 
і досвітком 1-го ^травня вн-
брався на ловецьку пригоду. 

Я взяв зі собою.свого вірно-
го джуру-фіґурвнта, Штефка 
Курія, що тільки.й мріяв про 
полювання. Ц е був 20-літвій, 
лепський перегінськнй бойко. 

весні. 
А л е з тим, як ми підходили 

в гору, змінялися пори року. 
В зворах і густих смерекових 
снглах л е ж а в снгг, що тільки-
що починав тая ти, щойно 
зрідка появлялася молодень-
ка травичка, цвіли перші ко-
нопелькн, десь-не-десь розцві-
тало вовче лико. В тіні прой-
мало холодом, дерева тільки 
брунькували. Тут панувала 
щойно провесна. Щ е вище ле-
жав всюди сніг, земля трнма` 

УВАГА! АСТОРІЯ, Л. АІЇЛЕНД П ОКОЛИЦЯ! 
Організаціа Державного Відродження України 

(ОДВУ) 
п о в і д о м л я є , що 

В СУБОТУ, 14-го ТРАВНЯ 1955 Р. 
"- ? о год. 7-ій вечора 

в приміщенні Українського Деиократнчмого Ќлюбу 
в Асторіі црн 2508 31st St., ^storia, L. і. 

відбудеться 
доповідь на тему 

„Що нам несе наше майбутнє"? 
яку виголосить 

Член Центральної Уоравм п. ЯРОСЛАВ ГАЛВЛС. 
Хочете довідатись про положення української справи і` 

про цс, що нам слід робити ? — приходьте ! : ! 
#——— 

По доповіді відбудуться, в тому самому приміщенні 
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 1-го Відділу ОДВУ 

в АсторіІ, на яких секретар Центральної Управи п. Д-р В. 
Михайлів виголосить реферат: ,‚Вклад ОДВУ в Українські 
Визвольні Змагання". 

На повнщі збори запрошўено усіх бувших Членів 1-го 
Відділу як також тих, що хотять ними стати. 

Центральна Управа ОДВУ. 

Увага! Ню-Гейвен, Нонн., і околиці! 
КОЛЕКТИВ УКРАЇНСЬКИХ ДРАМАТИЧНИХ 

АКТОРІВ 
— ставить — 

в суботу, 14-го травня 1955 р. 
в приміщенні TROUP JR. H1GHSCHOOL 

259 Edgewood Avenue. 
j ІВАНА КОТЛЯРЕВСЬКОГО 

„НАТАЛКА ПОЛТАВКА" 
УКРАЇНСЬКА ОПЕРЕТА НА S ДІЇ. 

Постановка І оформленќа сцени: Т. ФЕДОРОВИЧ. 

Загальні Збори Відділу Ўкраїв-
сьќого Конгресового Комітету. 

Неділя 24-го квітня була од-
ною з тих, яка скупчувала ува-
ѓу зорганізованого Дітрозту 
біля важлввої події, а саме Річ-
них Загальних Зборів, місцево-
го Відділу УККА. Це зовсім 
слушно, бо Відділ УККА, як 
центральна установа нашого мі 
ста, відіграс важливу ролю в 
зорганізованій суспільно - гро` 
мадській праці нашої громада. 

Збори відкрив голова Відділу 
п. І. В. Іваичук, який предста-
внв зібраним делегатам органі-
зацій та великому числі плат-
ннків Над. Датку, які брали у-
часть у зборах, гостя Централі 
УККА п. д-ра В. Шандора.- Збо-
рамн проводила обрана Презн-
дія в складі: д-р М. Дужий, го-
лова: В. Футала і д-р М. Клими-
шик, містоголови, І. Чикало І Л. 
Кльось, секретарі. 

На прохання Президії д-р 
Шандор виголосив змістовну 
доповідь про політичні акції 
УККА на міжнародному фору-
мі. З великою увагою присутні 
прослухали доповіді, з якої до-
відались про далекойдучі по-
тягнсиня нашої політичної цея-
тралі. що цілком відповідають 
інтересам українсько! нації. 
Тим же УККА здійснюѓ, свою 
місію і заслуговує на піддерж-
ку та співпрацю всієї українсь-
кої спільноти по цьому боці о-
кеану. 

Після привіту від сусіднього 
Відділу УККА в Гемтремк, зло-
женого ред. П. Рогатннськнм, 
почалась ділова частина зборів. 

Першим зложив звіт голова І. 
В. Іваичук. З його звіту при-
сутні довідались про багато-
бічну працю в часі каденції у-
ступаючої управи. Відділ, згля-
дно його управа, в своїй діяль-
ності була чутлива та відповід-
но реагувала на усі проблеми 
суспільно - політичного життя, 
як загального, так і льокально-
го характеру. 

Створення відомої комісії кон-
ґресмсна Ксрстена вимагало 
піддержки з боку української 
спільноти в ЗДА і тим же наш 
Відділ причинився, висилаючи 
38 телеграм до конгресменів 
свого стейту з проханням під` 
держати цю резолюцію і таку 
комісію створити. До акції в 
справ{ висилки телеграм Відді-
лові пощастило зактнвізуватн 
громадські організації і усі на-
ші церкви, які вислали свої те-
лсграм за посередництвом Від-
ділу. Незвичайно корисна для 
української визвольної справи 
праця згаданої комісії відома 
усьому громадянству. Теж зіб-
рано зізнання тих осіб, які пе-
режнлн большевицький терор 
на Україні, 1 які мали зізнавати 
перед згаданою комісією. Д пе-
реслано до Централі УККА. В 
справі піддержки. конгресової 
резолюції, яка вимагає дипло-
матнчиих взаємин .між ЗДА та 
Україною I Білорусією, вислано 
36 письм. Святкуванням націо-

ла ще заморозь, рістня спочн-
вала в зимовому півсні. Тут 
володіла ще зима. 

Ми безупину натрапляли 
на сліди звірки. Найчастіше 
ми зустрічали сліди серніѓ.. 
Що деколи, нам на очах, пере-
бігали плай. Часом ми попа-
дали на тропу оленів, що пе-
ремандровувалн кудись, шу-
каючн зеленої паші. Раз ми 
бачили на протилежній стін-
ці їхнс стадо, як спокійно па-
слося. Інколи перескочив нам 
дорогу заяць, що вигрівався 
до сонця в якійсь сухій ялн-
ці, а ми його сполошили. 
Кілька разів ми натрапляли 
на свіжо перериту землю і 
глибокі, виразно профільова-
ні сліди днќів. Вони ходили 
юрмами, „пицькаючи" всюди 
за корінцями, буковим жи-
ром, лнчинкамн комах, що 
зимували в землі. В одному 
місці ми зустріли медвсжі елі-
ди, подібні д о слідів босої 
людської стопи. Бурмило, вн-
голоднілий через зиму, ннпав 
тепер і поденно шукав де б 
що попоїсти. Спасав прозяба-
ючі зела, дер гладку кору з 
молодих емеріќ ізлизував сік; 
радо поласував би на пташа-
них ясчках, якби де попав на 
гніздо на землі. Найрадше 
любив ласувати на гірській 
рибі, пнрах і пеѓрўѓах, але їх 
тепер не було в каламутній 
воді; вони сиділи в берегах, 
чекаючи аж прочистяться во-
ди в потоках. 

Пробиваючися через звори, 
завалені вивертами, мн зуст-
рілн тропу рися. Своїм улюб-
леним звнчасм він пройшов 
як акробат по зваленій сме-
реці, з одної стінки звору в 
другу. Він нишпорив теж за 
чимось добрим, за орябками. 
Але, як не було орябок, то 
вдоволився мишами, хіба що 
пощастило попасти на зайця-
солюха або на заболілу сер-
ну. Тоді був для нього пвр. 

(Продовження буде) 

З Відчитової Залі 
пальних річниць відділ надавав 
значення політичних маніфеста-
цій. Участь у них брали високі 
державні достойники, а кон-
гресмеи А. Беитлі свою промо-
вў, виголошену ва Святі Собор-
ности 23. І. 1955 вніс до ковґрс-
сового рекорду. Окремою інтер-
вснцісю наладнано, що укра-
Інську національність на гроиа-
дякськнх паперах вписуваио 
без особливих трудиощГв. В 
справах льокальиого хараістеру 
Відділ аложнв багато зусиль 
для впорядкування ваціональ-
ннх річниць, а створюючи окре-
ме товариство „Рідна Школа", 
наладнано нормальне навчання 
української мови шкільної моло-
ді. Справі збірки Нац. Датку 
присвячувала управа найбіль-
ше своєї уваги. В тій цілі ство-
рено окремий збірковий апарат 
та систематично ведено через 
радіо пропаганді', як також 
в перше за час Існування Відді-
лу видано бюлетень, де корот-
ко поінформовано про працю 
Відділу та поміщено список 
платників Нац. Датку нашого 
міста за весь час існування 
УНФонду. 

Звіт містоголови д-ра М. Ду-
жого відносився до праці Відді-
лу на терені Іитсряаціоиально-
го Іиституту, де делегати від-
ділу беруть активну участь, як 
також до Фундації для ство-
рення катедри української мови 
на Університеті Вейи. Фунда-
цію очолює відомий професор 
І"ніверситету М. Мамчур. 

Із звіту протоколового секре-
таря присутні довідались, що 
управа в часі каденції відбула 
18 засідань та 4 ширші наради 
з участю делегатів організацій, 
членів Відділу. Це з свого боку 
свідчить про живу діяльність 
Відділу. 

Організаційний реф. А .Козак 
подав, що Відділ тепер об'єднує 
26 організацій, як також висло-
вив жаль, що деякі новоприйнл-
ті в члени організації не про-
являють бажаної діяльностя не 
лише на терені Відділу, але У. 
К. К. А. в цілому. 1 тому весь 
тягар праці спочиває на тих 
26-ти організаціях, об'єднаних 
давніше. 

Широкий звіт про усі прояви 
діяльності! Відділу зложив ко-
респонденційний секретар В 
Папіж. Присутні наче на філь-
мовій стрічці бачили усю діяль-
вість Відділу. Ведучи усі аґсн-
дн Відділу, розбудував його 
бюро до таких розмірів, якого 
не мас жадна організація в Ді-
тройті. Бюро Відділу УККА є 
цаче б центральним бюром гро-
мадя Дітройтў, 3 нього корис-
тас не лише Відділ, але Цеитра-
ля УККА, як також інші орга-
нізації Дітро`йтў. 8. загальному 
секретаріат одержав 93 письм в 
ділових справах, а вислано 547, 
що вказує на справність сскре-
таріяту та кольосальний вклад 
праці в тому ділі. Крім того, 
розіслано велику кількість ан-
гломовного матеріялу на укра-
їксьг.І теми міським бібліотекам. 
університетським в цілому, стей-
ті, наукошім інстіітуціяи, ІІОЛІ-
тичним організаціям, високим 
амернкавськям д о с т о І ш вќам 
Федерального та стевтового у-
рядів, консулятам ч}`жинецькнх 
держав та Іншим, де уважалось 
за потрібне та доцільне. Окре-
мо зупинився над виданням бю-
летеню, випуск якого пожвавив 
збірку Нац. Датку І тям свою 
місію сповнив. На усіх 24 доїш-, 
си в „Свободі" про працю та ді-
яльність організацій Дітровту 8 
було про відділ УККА, з того б 
виготовлених кор. секретарем. 

Про підготовў та проведену 
працю комісії збірки Нац. Дат-
ку, вичерпний звіт зложив го-
лова комісії Т. Виниичук, З 
признанням та подякою внсло-
вився про корисну працю збір-
нового апарату, в якому працю-
пало 1? збірщиків. підносячи 
суму зібраного Най- Датку з 
$860.00 в минулому році на 
51,800.00 в цьому. Збірщики пра-
цювалн безінтсресошю, відмов-
ляючись від усякої заплати, на-
віть від звороту кошту за бен-
зину, яку зуживали до своїх 
автомашин в поїздках за збір-
кою. 

Про господарський діл Відді-
лу звітували фін. секретар Ф. 
Гузіль І М. Шустаксвнч. Із зві-
ту виходить. Що на $4,200.00 за-
гальиого прибутку Відділу. 
$2,250.00 переслано до Централі. 

Після звітів голова Контр. 
Комісії Т. Мнхальчук поставив 
внесок на ўділення абсолюторіі 
уступаючій управі. Внесок при-
сутні прийняли овацією. 

У вясліді вибору нових ќері в-
них органів Відділу, до управи 
УВІЙШЛИ: д-р М. ДужпЙ. голова: 
Т. Мнхальчук і С. Ґава, місто-
голови; І. Чикало, секретар: А. 
Козак, організаційний рефе-
ревт, Ф. гЬ'зіль. фін. секретар: 
В. Верещннський. скарбник, М. 
Дудун, М. Шустакевич і Л. Фу-

ЧЕРЕЗ т з н д н н я У ВІЛЬНШ ДИСКУСІЇ д о 
ПОЛІТИЧНОЇ КОНСОЛІДАЦІЇ 

Головна Управа Добрус-у рі-
шила влаштувати в Ню Норку 
кілька ідеологічно - дискусійних 
вечорів. Перший такий вечір 
відбувся 26 березня в залі сту-
діі Аврамснка. На ньому було 
розглянуто світогляд й Ідеоло-
гію УРДП. З доповіддю на те-
му — „Які наші позиції?" вн-
ступав член Ц. К. УРДП В. І. 
Грншко. Доповідь п. Грншка бу-
ла добре опрацьована: з шнро-
ким підходом до теми, з кон-
кретними означениямн і смілн-
внмн твердженнями. Доповідач 
подав критику старої українсь-
кої історичної демократії і під-
креслив, що ідеологія укр. рево-
люц. демократії —- це синтеза 
укр. державно - визвольної дум-
ки. Укр. револ. демократи внз-
нають державно - творчі ідеї 
Лнпинськго І це дає підставу 
супротивникам вважати їх за 
монархістів; вони сприйняли 
деякі елементи донцовства і за 
це дехто з УНР-івської емігра-
ції закидає їм фашизм; вони 
вилущили познтнвні елементи з 
процесу національного спротн-
ву і боротьби підсовстськнх уі:-
раїнців та включили їх до своєї 
ідеології і за це. за так званий 
„хвильовізм", супротивники ла-
ють їх, як неокомуністів чи ко-
муністів. Але чи ж можна бути 
одночасно монархістами, фашн-
стамн І комуністами? — питає 
п. Грншко. Революційна демо-
кратія вважає, що СОЦІАЛІЗМ 
сьогодні є вже перейденим ста-
пом, але це не значить, що в 
соціяльно - економічнім устрої 
майбутньої української держави 
не буде жадних СОЦІАЛІСТИЧНИХ 
елементів. УРДП вважає себе 

за осередок, у якому виќриста-
лізовусться нова філософська 
основа цього руху, який за сво-
їм характером наближається до 
емпірнстичноі філософії. У дис-
кусіі виступили п. п.: Ручко, 
Григорович, Зиаснко, В. Голуб і 
Є. Стахів, які подали заува-
ження і нові думки. П. Голуб 
висловив погляд, що УРДП не о 
історично -творчою партією, бо 
не має окремої унівсрсально-
філософ. основи 1 не мас члсн-
ства на батьківщині; що про-
грама УРДП — це пристосу-
вання до біжучоі ситуації, а не 
боротьба за здійснення зазда-

і;легідь накресленого лляну на 
підставі власної прогнози. Хо-
чсмо ще зупинитись на питанні 
— чи доцільні такі ідеолог.-дн-
скусійні вечорі? М И вважаємо, 
що укр. еміграція (за незнач-
НИМИ виключеннями), а особлн-
во молодь — не знають ідеоло-
гічиих різниць, світоглядових 
нюансів наших політичних пар-
тій. Мн хочемо, щоб на наших 
ідеол. - дискусійних вечорах ук-
раінці побачилн, що поміж на-
шнми партіями майже v немає 
світоглядових різниць 1 що во-
нн, значить, боряться завзято 
не через принципово-ідеол. роз-
ходжения, а з причин другоряд-
них — за впливи 1 командні по-
знції. Ми надіємося, що осві-
домлсния цього факту та віль-
ний обмін думок спричинюють-
ся до оздоровлення взасмовідио-
шень поміж нашими політичнн-
ми середовищами. 

Тема наступного Ідеол.-дискус. 
вечора „Український иаціона-
лізм". 

А. Гудовськяй. 

Степан,Женецький 

ЩЕ ОДНА УКРАЇНСЬКА ПАРАФІЯЛЬНА 
ШКОЛА 

Українська громада в місті 
Ионкерс, Н. И., побудувала, а 
дня 1-го травня 1955 посвя-
тила, цілоденну українську 
парафіяльну школу. Н а пер-
ІШІІІ погляд може видаватися, 
що це подія льокального ха-

Ірактеру і цілком внстачас 
згадати про неї у відділі „З 
життя громад і організацій". 
Т а насправді, така подія, як 
`збудування цілоденної пара-
філльної школи, це набуток 
не тільки одніќї української 
громади, а всіх амернкансь-
кнх українців, всієї, аќ казав 
покійний д-р Лука Мишўѓа, 
американської України. 

Хтось, десь, слушно сказав, 
чи написав, що амернкансько-
українськнй загал, чи вірні-
ше американсько - українська 
преса, замало присвячуќ ува-
гн українському парафія^іь-
ному шкільництву. Бо й 
справді: є той час. коли про 
купно українського Народно-
го Д о м у в тому чн іншому 
більшому місті, або набуття` 
оселі тісю чи іншою україн-
ською оргасіізацісю, наша 
преса розпн.сусться, як про 
справу всенаціонального зна-
чення. 

З ЛИСТІВ ДО РЕДАКЦІЇ 
У СПРАВІ СТАТТІ „НАВІЩО ТАКІ АКАДЕМІЇ?" 

Хвальна Редакціє! 
У 77 числі „Свободи" появи-

лася стаття п. з. „Навіщо такі 
академії?" в якій, на основі но-
таткн в вінніпсзькому „Ўкраїн-
сьќому Голосі" говориться про 
те, наче б Літ. Мнст. Ќлюб у 
Торонто влаштував „академію" 
з приводу 60-рІччя Максима 
Рильського. Погоджуючися по-
в'ністю з основною думкою 
статті, мусимо одначе стверди-
ти, що вона базується на невір-
иій інформації. ЛМІОіюб у То-
ронто ніякої „академП" на по-
шану М. Рильського ис влашто-
в'ував ні не збирався влаштову-
вати, а ТІЛЬКИ в програмі зви-
чайних щотижневих вечорів-
сходни членів і прихильників 
ЛМКлюбу п. В. Олександрів чи-
тав інформативну доповідь (а 
ие особисті СПОМИНИ) про твор-
чість М. РИЛЬСЬКОГО 1. як ілю-
етрація до неї. були продекля-
Мовані деякі його noepll. 

Добавити слід, що як І в мя-
пуломў напр. проф. Ю. Луцький 
читав в ЛМКлюбі доповідь про 
Юрія Японського (правда, в 

цьому випадку з приводу його 
смертні, так і в пляні інформа-
тнвннх доповідей про сучасну 1 
вільну І підсовстську украіись-
ку літературу відбулася оце 
зчсрги 9 квітня доповідь ред 
Б. Гошовського про творчість 
підсовєтеької поеткн Наталі За-
біли і такі Інформативні допо-
віді самозрозуміло відбувати-
мутьсл і далі, бо ж вони і є од-
ною з ділянок праці ЛМКлюбу, 
але вважати їх чн хочбн нази-
вати „академіями" в ніякому 
випадку не можна. 

Коли ж Іде про такі „ювілей-
ні академії", то ЛМКлюб у То-
ронто за ввесь час свого кругло 
5-літнього Існування влаіпту-
вав Досі при співучасті Ювілей-
ного Комітету тільки одку-єди-
ну академію, а саме на пошану 
письменннка Ўласа Самчука 
з приводу 25-рІччя його творчо-
сти. 

Дякуючи за поміщення цього 
вияснення, остасмо з пошаною 
Пресова реферектура ЛМКмобу 

в Торонто. 

А тнмчасом, хоч як важли-
вими с для української спіль-
ноти в Америці купно Народ-
них Домів та набування осель, 
то стократ важливішим с для 
неї розбудова мережі ўкраїн-
сьќого шкільництва. Ўкраїн-
ські Народні Доми й оселі с 
призначені для плекання ук-
раїнського культурного, гро-
мадського й політичного жит-
тя, отже для корнст}'вання 
громадян, дозрілих фізично и 
духово, значить людей, яких 
овітогляд вже вироблений і 
процес національної свідомос-
ти закінчений. Українські па-
рафіяльні школи с призначе-
ні для виховування молодого 
американсько - українського 
покоління, яке, д о з р і в ш и , 
прийде на зміну старшим і 
перебере провід української 
спільноти в цій країні. А цс 
значить: будуватимемо укрн-
їнські школи — заповнити-
муться українські Народні 
Доми, українські оселі, орга-
аізації і товариства новими 
членами і тоді не будемо три-
вожнтнсь, прощаючи того чіі 
Іншого старого, ' зйслу'женого 

українського громадянина, я-
кий відходить у вічність: 'џі 
буде кому їх заступити, чи 
молода Генерація готова їм 
на зміну ? І навпаки: не буду-
ватимемо українських шкіл —-
пустітимуть українські На-
родні Доми й українські оселі, 
а життя українських органі-
зацій н товариств завмвратн-
ме. 

Хоч дотеперішній стан ук-
раінського шкільництва не 
зовсім задоволяс національні 
вимоги нашої спільноти в цій 
країні, хоч відносно ўкраїно-
знавчнх наук є них не всюди 
і не все ще так, як повинно 
і як могло б бути, то все ж 
можна цілком певно сказати, 
що українські діти, виховані 
в українських школах, якщо 
може і не всі будуть врятова-

`иі для українства, то яалев-
но не пропадатимуть для нас 
у таких високих відсотках, як 
ті українські діти, що навча-
тимуться в інших школах. Бо 
вже навіть саме те, що вони 
ходитимуть до української 
школи, що там говоритимуть 
їм, що вони українці, що там 
навчатимуть їх української 
нехай подекуди і не зовсім 
чистої, літературної мовн, — 
держатиме їх прн українській 
Церкві, при українській гро-
маді, прн українській спіль-
ноті. 

Можна без перебільшення 
сказати, що майбутність велв-
кої української громади в 
Америці — в українських 
школах. Від їх розбудови і 
від їх виховної праці залежа-
тнме в першій мірі, чн мн, як 
національна спільнота, вдер-
жимося тут. Тому кожною 
побудовою нової української 
школи треба радіти, як важ-
лнвим, всснаціональннм здо-
бутком. 

українськўа№маютштг 

Ню Иорк. - З Л. М. Ќлюбу по-
відомляють. що у п"ятннцю 13 
травня, п-ні Іваниа Првйма по-
Лілиться своїми враженнями з 
подорожі по Кубі. Доповідь бу-
де Ілюстрована, Початок о год. 
8:30 ввечорі. 

Вступайте в члени Українсь-
кого Народного Союзу! 

Франція погоджується підтримати Діема 
Париж. — У внсліді нарад 

трьох західніх держав фран-
цузький уряд схиляється до 
концепції, щоб підтримати те-

тала, члени управи. Управа 
складатиметься з 11-ти членів 
1 тим же місце в управі прнзна-
чено для одної жінки, яку у-
прав докооптус на свойому за-
сіданні. Контрольна комісія 
складається: І. В. Іванчук. го-
лова; о. Я. Костецький. С. Гара-
севич, Г. Королншин. І. Тер-
лсцькнй. Громадськнй Суд: Т. 
Винннчук, В. Дідиќ І М. Клвми-
І І І Н И . 

Замість плянів праці на на-
ступний рік, в чому Відділ зу-
мовленнй із акціями Централі 
УККА, винесено ряд постанов, 
а иайважніше діяти в напрямі 
включення усіх творчих сил на-
шої громади в систему УККА і 
тим піднести значення та пова-
ги Відділу до ще більших розмі-
рів, зосередити ще більше уваги 
та - доложнтн праці в напрямі 
розбудови УНФонду — нашої 
національної скарбниці. 

На загал збори мали діловий 
та достойний характер, як ствер-
див у свойому кінцевому слові 
д-р В. Шандор. 

С всякі підстави сподіватись, 
що нова управа вив'яжеться' із 
прннятих завдань, що у внсліді 
принесе користь не лише для 
нашої громади, але Й для всієї 
нашої спільноти. В. ї ї . 

перішнього південно - в'ст-
нямського прем'єра Нг`о Д інг 
Дісма, з тим одначе, щоб`бу-
ла поширена база його уряду. 
Тим часом у Сайґоні Дієм 
вже зреорганізував свій уряд, 
зменшивши число міністрів з 
21 до 14. Члени ного уряду 
— виключно націоналісти, 
які виступають і проти кому-
нізму і проти націоналізму. В 
новому уряді с заступлені дві 
релігійні секти, що мають свої 
„приватні" армії і католики, 
— кожна з тих груп по 2 осо-
би, а'також кілька впливових 
політичних груп. Прем'єр за-
явив — роблячи прозору 
алюзію до Паризьких нарад 
— що Південний В'єтнам ба-
жас собі, щоб ніхто не гово-
рив про нього і не вирішував 
ного справ без його власно`ї 
приявности. — Генерал Кол-
лінс виїде вневдовзі зовсім із 
Півдевного В'єтнаму, закін-
"іівшн свою місію надзвичай-
ного відпоручника прсзиден-
та Айзенгавера. Його засту-
пнть новий амбасадор З Д А . 
Ф. А. Райнгард. 

К 11 н ж к a ft ч а с о п и с — 
н я ft н є о б х 1 Д Н і Ш І В ДОМІ 

к у л ь т у р н о ї Л IO д н н и. 

УВАГА! Ф И Л А Д Е Л Ф І Я ! УВАГА! 
48-літній ЮВІЛЕЙ Б-ва св. Володимира, 

60-літній ЮВІЛЕЙ У. Н. Союзу й 
посвячення прапорів Братства 

: відбудеться : 

в неділю, 15-го травня 1955 р. 
Святкування пічнеться урочистим посвяченням 

прапорів у церкві Царя Христа в Найставиі, о ѓод. 
1-ій пополудні. Після посвячення прапорів, о ѓод. 
2-ѓііі попол. відбудеться прийняття в.Українському 
Народному Домі прн 2049-51 Ровсн Ст. 

Під час прийняття буде промовляти Роман 
Слободян, головний касир УНСоюзу, мистецькі ви-
ступн й різні несподіванки, а відтак вечором за` 
бава з танцями. 

Віримо, що стрінемося всі на прийняѓло. 
Управа Братства Ювілейний Комітет. 

І У В А Г А! ВАИОН ТА ОКОПИЦЯІІ) 
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБОРОНИ ЧОТИРЬОХ СВОБ1Д УКРАЇНИ 

Ів-uA Відділ в Байок! 
: влаштовує : 

В СУБОТУ, 14-го ТРАВНЯ 1955 Р. 
В ЗАЛІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО ДОМУ. 

при 10-1 й пўлині 

ВЕЛИКІ ВЕСНЯНІ ВЕЧЕРНИЦІ 
на яких прнгрііпитимі- — Оркестри ПОСІІФА СНІГУРА. 
ПОЧАТОЇ.: K:S0 m-wop.i. Вступ: $1.00 

Українці Вайону та Околиці; прийдіть усі та екорнстас-
ціг.і нагоди, де гарно забавитесь, за що ручас Вам За-

G бавовни Комітет Управа ООЧСУ. 
i K H i t i i t i i i m n m t t m i t m t i m n m w i m n m m m w n m m ' i 

УВАГА! ТРЕНТОН, Н. ДЖ. УВАГА! 
ВОКАЛЬНИЙ КВАРТЕТ 

ВЕСЕЛІ ВОЛОКИТИ 
в с к л а д і : 

В. БАРАНСЬКИП, І. ЗАДОРОЖНИП, 
При фортепіяні: Б. Перфецькпй. 

О. СТЕЦУРА, Є. ЧОРНПІ. 
Конферансьс: М. ПонедЬіок. 

Заля Го†елю Гільдебрахт Субота, 14-го травня 1955 
27 West State St- Год. 8. вечора. 

J i t m 4 u i . . . . . i u t . . . 4 i i i n . 4 t " u u m u t u u m u m t u u u u m t 

Увага! Ню-Бронсвік, Н. Дж., та околиця! 
Украінсько-Католицька Парафія в Ню-Бронсвік 

- - влаштовує 

ВЕСНЯНУ ЗАБАВУ 
в суботу, 21-го травня 1955 р. 

a ST. LADISLAUS HALL, 189 Somerset St., 
New Brunswick, N. J. 

Початок о год. 1:30 вечором. 

Добірний буфет 

Музика п. І. Семчмніия. 

- Гостей щиро вітасмо. 
IIираф. Рада. 

% 

о 

УКРАЇНСЬКИЙ ТЕАТР В АМЕРИЦІ 
, і., від мистецьким керівництвом 

Йосипа Гірняка 

З И М О В О Г О С Е З О Н У 

"ЇЗЇЇГ МАРТИН { О Р Ў Л Я 
Постава 

КОМЕДІЯ 
НА 5 ДНІ і 

- О. Добровольської. " Оформлення сцени — А. Липчука, 
Передпродаж квитків в крамницях АРКА і ЕКО. 

ДНЯ 15. ТРАВНЯ 1955 Р. 
В ЗАЛІ ФЕШЕН ШСТИТУТУ 

225 W. 24th ST. (між 7-8 Ave.) НЮ ЙОРЌ, Н. Н. 
Початок о 7-ій год. веч. 



КУРСИ-НАУКА # 

УКРАЇНСЬКИЙ ТЕХШЧНИП юсгатут 
320 East 14th Street, New York 3, N. Y. — Tea. OR. 3-1971 

оголошус ВПІІС1І нових студентів на наступні Відділи 
ІНЖЕНЕРНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

1. Відділ ІНЖЕНЕРНОГО КРЕСЛЕННЯ 
2. Відділ КОНСТРУКЦІЇ ТЕХНІЧНИХ СПОРУД (DESIGN) 
3. Відділ МАТЕМАТИЧНИХ ПРЕДМЕТІВ 
4. Відділ ОБРІБКН МЕТАЛІВ 

(для осіб, що не мають середньої освіти, але хочуть сту-
діювати на Відд. 1 1 2 ) . 
Навчання відбувається ЗАОЧНИМ ШЛЯХОМ для про-

вінції і АВДИТОРНИМ ШЛЯХОМ для Ні о Порќу А околиці. 
т Вписи на навчання приймаються стало, в 

П Р А Ц Я т 
HELP WANTED—MALE 9 

CAR HOPS 
GRIDDLEMEN 

Мусять мати досвід. 
Денна і нічна праця. 

NEW DRIVE-IN CHARCOLETTE, 
2712 Coney Island Ave., Brooklyn 

(Ave. X — Ave. Y). 

О Help Wanted Male—Female 

HOWARD JOHNSON'S 
Пошукуѓ, до праці 

КАЛЬНЄГИИ 
ІСисирія 

Завідувачів 
Кухарів 

Кухонних помічників 
Асистента директора 

Тренерів 
Групове забезпечення. 

Платні вакації. Харч і уні-
форми. Прнсмиі умов, праці. 

Голої йтись: 
Cheesequake Restaurant 
Garden State Parkway 

Phone South Amboy 1-2509 
Також можна голоснтнсь 

Keyport Commissary 
Corner B'way 4 Clark St. 

Phone Keyport 7-4009 
H O W A R D JOHNSON'S 

Parkway Division 
Box 304, Keyport, N. J. 

ДОПОВІДЬ ПРО Ў К Ѓ А Ш -
ГІ.КУ ВІЙСЬКОВУ ОРГАНІ' 

З А Ц І Ю 

У Вінніпегу відбулася 29-го 
квітня в залі Читальні Просві-
тн перша доповідь О, Нав-
рОЦЬКОГО 3 циклю п. н. „Укра-
Гнська Військова Організація" 
(УВО) , що с доповненням до 
книжки В. Марганця „Укра-
їнське- підпілля. Від УВО до 
ОУН" і -книжки 3 . К н н ні о 
„Дух, що тіло рве до бою". 

Џ П Р А Ц Я 0 
9 HELP WANTED—FEMALE Ш 

ФРІІЗІСРКИ 
оперейторки свого фаху. 

Повний час. Добра платня. 
Голоснтнсь: 

NARDE BEAUTY SALON 
, 5 3 6 Е. 14th St., New York City 

Phone CA 8-4350 

CAR HOPS — CONTERGIRLS 
WAITRESSES 

Мусять мати досвід. 
Денна і нічна праця. 

NEW DRIVE-IN CHARCOLETTE 
2712 Coney Island Ave., Brooklyn 

(Ave. X — Ave. Y . 

ЗАГАЛЬНИЙ З Б І Р СПОРТО-

BIIX ТОВАРИСТВ І м о д о -

Д Е Ч І І Х ОРГАНІЗАЦІЙ 

ПІВНОЧІ З Д А 

Шнкаґо . — В суботі' 14 
травня ц.р. о год. 7-ій ўвечорі 
и домі СУМА при 2147 Вест 
Шнкаґо Аве. в Шикаґо , Ілл., 
відбудеться основуючий збір 
Українсько - Американських 
Спортовнх Товариств Півночі 
З Д А . Завданням Збору ско-
ордннуванля праці цих това-
риств н обрання проводу. Ор-
ганізаційний Комітет запро-
шус до участи в цьому Зборі 
всі українські спортові ќлюби, 
як теж усі молодечі та інші 
організації, як Пласт, СУМА, 
ОДУМ та інші, щ о мають або 
задумують зорганізувати - в 
себе спортові секції. Перші 
сходини нової Управи відбу-
дуться в суботу 14 травня піс-
ля збору, або в неділю 15 
травня о год. 10-ін ранку. Д о 
організаційного комітету вхо-
дядь від „Левів" — мгр. Іван 
Красник, від ‚‚Крил" — інж. 
В. Левицькнн і від „Тигрів" 
— Лідія Венслявська. 

МЕДСЕСТРА R.N. 
Дитячий ортопедичний 
шпиталь — Вруклин. 

Приймається на працю вечірну, 
або нічну. 

HOUSE OF ST GILES 
TeL HY 39700 
ОПЕРЕПТОРКИ 

Праця при торбинках з пляс-
тмкн. Повний або частинний 
час. Пересічно $50 -f. 

Голоснтнсь: 
L A M E L A 

309 Columbia St., Brooklyn, N. Y. 
Телеф. UL 2-5819 

(уіЕРЕПТОРКН 
до шиття жіночих перкалевих 
суконок. Стала праця. Добра 
платня. Голоснтнсь зараз. 

JACK PECKERMAN 
341 Halsey St., Newark, N. J. 

IS ІР'Ч^еуу І 0 ЛШОЗ 
.МЕДСЕСТРИ RN (2) на день 

Проведіть літо 7 м. від океану 
110 шпнт. ліжок. Опіка пересіч-
но над 1 або 2 паціситами на 
залі з 18 ліжками. Повне удер-
жання, п р н с м н є окруже іпія. 
стала праця, якщо бажасте. Те-
леф. або пишіть: Supt. Allen-
wood Tuberculosis Hospital, Al-
knwood, N.J. FarmlngdaJe 5-6361. 

ЩАДІТЬ У ЛЕГКИЙ 
СПОСІБ. . . 

КУПЎИТЕ с в о ї Б О П Д В 
ЧЕРЕЗ ПЕЙРОЛ СЕИВШГС 

В І Д Б У Л И С Ь ОСНОВУЮЧІ 
ЗБОРИ „УКРИШСЬКОГО 
СТАДІОНУ" В Н Ю ПОЃЌЎ 

В суботу 8 травня вадбули-
ся Основуючі Збори Шеров-
і{ів „Україяського Спорѓового 
Стадіоні-" в Н ю Иорку. Збо-
рами проводила Президія — 
д-р Володимир Михайлів, го-
лова я Іван Винник — секре-
тар. Звіт з дотеперішньої під-
готовчої праці складала іні-
ціятивна група: д-р Михайло 
Гаврилюк, д-р І. Ссрант і Ст. 
Кіра. По переведеній дискусії 
і виясненнях присутні внбра-
ли десятичленну Дирекцію, 
яка на свону першому засі-
данні уконститувалася так: 
адвокат Іван Флнс — презн-
дснт, д-р Михайло Гаврилюк 
— заступник, Іван Винник — 
секретар, Станислав Кіра — 
фін. референт , Василь Ники-
форук, Степан Воднар, Дмит-
ро Івасютин — члени. Кон-
трольна Комісія: адв. Михан-
ло Вродин, Ярослав Клим і 
Ілля Сирќо. 

ф В каиадій(-ькій провінції 
Саскачевак вилила ріка Кв'-
Апель і залила водою 20 квад-
ратових миль нл північ від Кіп-
лінґа. 
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У В А Г А ! 4 
(Ask Your Dealer For ) 

A M U K E and T R I D E N T 
Ukrainian Records 

Send For Catalogue To: 
Trident Records Corp., 270 E. 10th St., New York 9, N.Y. 

M. G. Olekson's Ukrainian Music Publications 
(A) PIANO ACCORDION MUSIC: 

(1) Echoes of Ukraine. Alb. # 1 $2.00 ea. 
(2) Ukrainian Folk Dances, Alb. # I $1.50 ea. 
(3) Ukr. Miniature Dance Albs. # I , 2 A 3 1.50 ea. 
(4) Five Ukr. Dances, Albs. # I . 2 4 3 $1.00 ea. 

(B) UKRAINIAN CHRISTMAS CAROLS: 
Arr. lor Choir and Piano Accomp't $1.50 ea. 

ALL ORDERS C O.D. 
Trident Records Corp., 270 E. 10th St., New York 9, N.Y. 

Від Українського 
Студентського 

Фонду 

Смаль. Ю. Муспнковськия, Л. 
Вемко, Ф. Ґордон. С. Гук, С. 
Федів, Ю. Копаріва, О. Андру-
сяк; її" $2: І Гринько, В. Му-

і отак, М. Танчук, Н. Осінська, 
Т. О. Валах. М. Кіндрачук, В. 
КобЛЯНСькнА. Д:к. Іваньків, Р. 
Філій, о . Левицька, д-р Тер-
ЛЄЦЬКИЙ, 11. ЗабЛОЦЬКИЙ, За-
лепська. М. Ципки. О. Мнкй-
тюк. О. ВЄИКИ, В. О. Гнатиќ, Де-
вончук, Я. Іваі ьків, прот. Р. 
Шпочеико. М. (`тецм.ів. В Бо-

KOWBASNIUK AGENCY 
НОТАРІАЛЬНЕ БЮРО 

277 EAST 10th STREET, NEW YORK 9, N. Y. 
(Біля Avenue A) Tel.: ALgonquin 4-8779 

ШНФКАРТИ продаѓмо на всі кораблі. 
ГРОШІ посилаємо до всіх країн і виплачўемо на останній 

пошті. 
АФІДКВІТИ, прохання та інші потрібні документи на слро-

ваджеиня рідних і знайомих до Америки. 
ОБЕЗПЕЧЕННЯ (всекурапДя) — від воппо, нещасливих 

випадків, недуги. Забезпечуємо життя, меблі, вікна, 
автомобілі, футра, біжутерію та Інше. 

ПРОДАЄМО доми та всякого роду бнзнеся. 
ПЕКЛО (пересилка пакунків за границю). 

Віра Ковбасяюк-Шумейко — Антін Шуменко 
Від краго від иоа. до и'ятявяй в суботиі 

від. 8:80 рано до 7 веч. від 10:00 рано'до 1:00 попол. 

Управа Українського Сѓу-
детського Фонду, гНдсумовуіочн 
висліди лбірковиї акції ќа ці.'іі 
УСФонду, подає до відома гри- _ 
мадянству імена жертводавців. Гро вніс. Г. Олеіннцькнн.В. ІОр-
що своїми щедрими датками за 
рік 105-1 уможлин.ілн СТІШЄН-
дійну допомогу українським 
студентам в Америці. 

И(ім громадянам, що пішли 
на зустріч потребам украінсь-
кого гтудентітіш, ( к.іадаімо от-
CHM Нашу Щ и р о с е р д е ч н у ПО-
дяку. 

При цій нагоді просимо гро-
мадянство не відмоііитн ўкраїн-
с ь к і й СТУДІЮЮЧІЙ МОЛОДІ ѓНОСІ 
щедрої піддержки також і в 
цьому році. 

Рівночасно почуваємо себе 
до милого обов'язку зложити 
велику подяку українській пре-
СІ в Америці, ўкраїнѓі,ким ра-
діо-програм.чм. ЛІСІ постійно і 
безкоштовно ішрормуиалн гро-
мядяиство про акцію УСФондул 

Щиро д:.,.усмо також Упра-
ним Українських Студентських 
Громпд та студентам збір` 
щнкий за їх труд u переведенні 
збірковоі акції. 
Український Отуденоькнй Фонд 

302 В. 18-та нулики 
ІІк. Порк 14, II. П. 

Ню Пори-, її. п . —Українська 
Студентська Громада $'і і о, Ва-
снль Пуядп ?зоо, Товариство 
Українських Інженерін $25, О-
лімпія Лікер Інк. $20; по $10. II 
Понятишии, Іван ОленськнД, В. 
Авраменко. Іван Неї еіпоі: іиід. 
ОУРДПі; по $5: II. Поііятншнн. 
Іван Проць. І.' Леикалюк. Ро-
ман Стець, Н. Грншкович, Ілля 
Шевчук, Джеклер Кейслер К о . 
Атляс Сурджікпл Суплай Ко . 
М. ПирськнО, д-р В." Калина, К 
Кульчицькнн. Степан Яць; по 
$-1: М. Волинець. М. Скнмомак;-
по $З: т . Пдощаиський, М. Гоп, 
Р. Ганкевнч. М. Гонднч. П. Кар-
певнч; по $2: О. Гул.чн. В. Ж^:, 
М. Рокннськнй, В. Барагура, М. 
Коваль, О. Гайлпмаки, В. Залу-
ськнй. Т. Левнцький, Степан 
Скрнбайло. Н. Ќмета, Дж. Кар-
ліно. Реджент Шеет Метал Ко, 
О. Шірмер, Л. Онищук, М. Ан-
дрейко, Р Захарченко, о . Май-
джій, П. Ганкевнч, ІО. Кнсідев-
ськнй, д-р ІО. Федннськнй; М. 
Вожаківська $1.50; по $ і : С 
Олійннк. М. Стефанін. М. Сте-
фанів, М. Сурмач. М. Сндор, Г. 
Вакуменко. П. Бахусоннч, Л. 
Храплнва. С. Левнцька, І. Грн-
ценко, П. Наконечний. О. Гара-
снмяк, Ф. Салачинськнй, П. По-
повнч. І. Козяр. І. Мязко. Р. 
Федорів, І. Скось. П. Дерлнци. 
Д. Кусь. С. Щч'Р. С'. Сенедець-
кнй, М, Мастнкаш, Т. Турчин, 
А. Наливайко. А. Москаленко, 
д-р Авдиковськнй. П. Форенц. 
Г. Лавренпав. І. Слободян. М. 
Пеѓрин, М. Івасишнн, А. Ратич, 
І. Чорній, Семен Ќостів, 3 . Па-

1 стернаќ, АГ. ГурсьішЛ. Т. Попо-
вич. А. Слиж. Я. Пишо'к. М. 
Свистун. П. Свистун, Дж. Куш-
нір. А. Козннськнй. М. Дешка, 
Р. Свистун. М. Вожаківська, М. 
Мішко. С. Шню. Н. Магср. Ю. 
Паш, Дж. Москериків. 3. Руб-
чак, М. Лнсогір, М. Яремќо, П. 
Шдгорецький. і. Ссраит, П. 
Хома, Дж. Галнчнн. Б. Плобо-
літа, І. Вербовський, Т. Влорс. 
3. Онишкеннч. І. Дідич. М. 
Шкомбараі С. Гевко, К). Стру-
тинськнй, Л. Опачені.о, В. Мн-
колів. М. ІОзепіп, Ф. Сова. Геш-
та дрібними. 

Зібрано $ЗО 25 на листи чч. 
39. 40. 43, листи згублено в Ню 
Иорку. 

По $1: Ковбаснюќ Едягенси. 
П. Задорецькнп. Євуш, В. На-
сій, Д. Помейчук. К. Гриця-
шин, Кронѓѓ. Варвоиський, о . 
Шевченко, Н. Захарченко, Во-
робйов. С. Пуг. П. Шліруќ. 
Дрібними $2: Союз Украіиських 
Політичних В'язнів $5. 

Мініісаиоліс. ДІІи. Д-р Н М 
Меншега $50: д-р В. Філіпчак 
$50. 

Нюарк, Н. Дж. - по $5: Лу-
ків, Борецький. „Говерли" с-ка. 
Гнатів. Корпст, Д. Папенко, В 
Сімянцев, І. Савнцькнй. І. Со-
рочко. К. Прнходько, М. Лнт-
внн. П. Почтар, М Гннда. М. 
Бойко, І. Гудка; по $4: М. Ма-
тіяш; по $З: В. Вертнпорох, В. 
Попович. А. ВорИЧЄНКО, А. 

кін. .Михайло Дорош, Я. Явор-
і`'ький. І' Дейнека. Дж. Тарнив-
СЬКИЙ; по $1: Л. Блонаровнч, В 
Косоноцькнй, А. Лапичак, В. 
Кузнк, М. Стаиецький, Т. Ба-
тіок. В. Соколоніькнй. І. Урчак. 
І. Коропецькнй, К Кіндзельсь-
кнй. В. Вемко, В. Бемко. І. Ту-
рннський. В. Сидорович. І. Лсв-
кович. А. Рицар. Іван Зс.лик. Т. 
Дурбак, М. Дурбак. X. Шлем-
кеннч. О. Заремба. В. Феднн, М. 
Каплюв, Е. Волюйчик. С Afar-
нет. Р. Жаськів. В. Солтівськнй, 
АГ. Васьків. Р. Левнцький, В. 
Чапельгька. В, Головінський, 
М. Крнвовольський, К. Зелінка. 
B. Бойчук. М. Пінкош ькнй. В. 
Макара. в я в о р с ь к н й . В. 
Шпнрка, В. Мартннець. І. Бе-
резницькнй, Н. Спас. М. Тер-
ЛЄЦЬКНЙ. М Шавала. М. Сема-
ННШИН, І? Вакуя, L Ткач, д-р 
C. Янів, Б. Дацківськнй, АГ. 
Шараневнч, І. Філімончук, Д. 
Вобеляк, К. Кордуба, А. Осін-
ська, П. Лішннгькнй. д-р Л. 
Волчевськнн, Білинськнй. Дани-
лток, 

Фнладелфія, Па. —- ЎНА $20: 
Ф. Лукяновнч $5; по $З: Чеие-
мнр.. Вікторі Ессо ҐЄС Стейшеи, 
д-р І. Маку.х; по $2: Д. Недоро-
да. с . Кохановська, О. Грабо-
цснська. В. Паздрій, Б. Пер-
фч̀ЦЬКИЙ, Б. Федорчук, І. Сіра, 
C. Барабах, Я. Добровольськнй. 
Т. Вак-Войчук, П. Федьків, С. 
Вогачевськлй, С. Войнаровсь-
і нп. В. Ценко, Р. Пазуняк: по 
$1: А. Слюсаренко, М. Крнво-
пуш. Дж. Харамбура. Турчнн-
ІІІука. М. Дуцинський, І. Дізор, 
Базар К. І. Антоняк. С. Стець. 
Я Верннй. М. Петрів. І Гнатюк. 
М. Дяків. И. Ткач. П. Копель-
ницький. Б. Войт. АГ. Кознньов-
ськнй, Р. Флюнт. В. Штойко. В. 
Сіішуменко. П. Ткач, Т. Лознн-
ськнй, Г. Федан, АГ. Остап'иќ. В. 
Вольчанський, В. АГелько, 3. 
Лалевськнй. В. Романів, П. Ку-

еряпнй, О. Внковнч, В. Зцб-
роцькнй, І Днкпн, АГ. Зубик, О. 
РУДИЙ, Т. ОиуфЄрКО. Дрібними 
$5.50. 

ПасеЛі:, II. Дж. — по $5: о. АГ. 
АГостенськнй. Т. Рудннцький. 
АГ. Осадца. К. Третяк, ООЧСУ; 
В. Пеленська $З; по $2: Т. Геле-
мей, Л. Ѓ%'раль, о. М. Притуляк. 
ІО. Герман, А. Ничка, 3 . Леге-

дза: по $1: І. Катадаш, В. Па-
цш; (нероібірчило), І Кузик, А. 
Хиѓраќ, II Шарнй, Аї. Верез-
день, І. Ціряйка, А. Заяць, В 
Мсдпідь, Ю. Яциксвич, ї , Гай-
і і С. Боднарчук, Н. Наконеч-
н нй. І. Микита, 3 . ' Зіліиський. 
Г. Городенко, Р. Качур, І. Жн-
инщ.кий. II. Минула, А. Лялет, 
І' Савюк. 

ІІлтерзон, Н. Дж. — Е. Ко-
вальськйй $25, В. Петришнн 
S10. Г. Кідонь $10; по $5: С. Во-
беляк, Е Крнловська, Г. АГака-
ррнко, М. Спазіяно, А. Зелік-
ськнй, С. Сосковський; Т. Тата-
ринський $З; по $2: І. . Гонча-
рені.о, А Німнлович, М. Оза-
pvi., P. Луговий, С. Вінявський. 
А Лопушняк, В. Федчишнк, П. 
ІЦарґа; по $1: С. Мороз, 3 . 
Семелюк. 

Кліфток. Н. Дж. — В. АІель-
ннчук $10. 

Мілвоьі. В і с — Проф. Р. 
Смаль-Стоцькнй $100, М. Гре-
чило $25 

Джерзі Снті, IL Дж. — Вл. п. 
д-р Дука АГишуга $25. 

Скреитон. Па, — Український 
Р(-Оітничнй Союз $100. 

Гартфорд, Ь'опп. — УСГ 
$ЇЮ 

Плффа.ю. II. П. — УСГ $50. 
Штебурґ. По. — Українська 

Народна Поміч $25. 
Гадгон. II. П. — Радник Ро-

ж.інковсьний $10. 
Шнкаґо. Ілл. — по $5: Я. Лу-

к(інич. інж. С. Куропась, М. Ва-
ран, О. Наконечний, д-р В. Сте-
ф%Тіак, С Папп. В. С. ДІДІТС, д-р 
Крупка. Д. Сосія, А. Слрендер. 
Г. .'ІозшігькнЛ. д-р Харук; по 
S3: інж. І Семянчук, Е. Война-
ронська. Дж. Джидханскн, В. 

Дудўко; по $2: Б. Лозинська. Я. 
Чернявськнй. Г. Ліневнч, В. Ло-
зннська. В. Савалюќ, В. Вер-
бнці'КНй, П. Погорецька, Грн-
горчіж. А. АГельннк, Д. Федор-
ко. Р. АГеронюк, Я. Войнаров-
ськиИ, д-р Р. Залуцький, Т. Ла-
пічак, Д Дякун, Р. Ќостів, д-р 
Р. Кіцай, Р. Шпад, Т. Дарко-
внч, АГ. С)ленець, Айділ Сўпер 
АІаркет. д-р С. Кочій, М. Бруч-
ко. Драг Каліц, С. Посьняк, АГ. 
ФНЛЯПОВНЧ, АГ. Дубова, Б. Ву-
рачингький. 3. ЃІ'Ќ. М. Колен-
( ьі.ий. А! Варанськнй. Т. Олій-
ннк, Т. Аіатійців, АГ. Лнцншнн. 

(Закінчення б у д е ) . 

ВАКАЦІЇ 

5 кімя. умебльований аларт. 
з власною кухнею, в прнват. 
домі для старших паиь — в сер-
ЦІ гір Catskill — на червень, ли-
пень і серпень. Опіка медсестер 
в кожний час. 

EDYTHE WARD 
136 Main St.. Delhi. New York 

Tel. 361-M 

FARMS FOR SALE 
Middlesex County 5 акрів до y-
жнтку курячої фармн з модер-
ним курником, 36x123, 1000 ќу-
рей на м'ясо 1 1000 ігосннх. 2 
менші будинки; 7 кіми. помеш-
кання, пах. лазничка, олив, огрі-
вання багато овочевих дерев. 
полож. при "macadam road", бл. 
школи. Ціна з товаром $31,000. 
Догідні сплати. F. Di Lonardo, 
Broker, 107 Jackson Ave., Dunel-
len. N. J. DUneilen 2-6132. 

НА ВЕСНЯНУ ПОГОДУ! 
Прекрасні футряні иакядка 

(Stoles) 
Жакетя. 

Найновіші фасони 
НавкратД матеріяля 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ УНС 
Г.ЕТЛЕГЕМ, ПА. — В-во св. 

Днмнтрін Відділ 288 повідом-
ляс, що місячні збори відбу-
дчться в неділю. 15-го травня, 
о год. 3:30 попол., у церковній 
залі. - В. Копчуќ, предс; В. 
Заґвоський, к а с ; Д. Мушас-
тнй, секр. 

ТАВНТОН. МАСС. — Т-во ім. 
Т. Шевченка Відд. 122, повідом-
ляг. своїх членів, що місячні 
збори відбудуться в неділю, 15. 
травня в домі Т-ва 14 Маріє 
Ave., о год. 2 попол. Проситься 
Усіх членів прибути на збори 
бо с важна справа до полаго-
джения. — Е. Василик, предс; 
В. Проніцькнй, кас; К. Сідзнн-
ськнй, секр. 

Вступайте в члени Украінсь-
кого Народвого С о ю з у ! 

УКРАЇНСЬКА ФУТРЯНА 
РОБІТНЯ 
НОВІ ФУТРА ПЕРЕМОДЕЛЮВАННЯ ТА НАПРАВА ФУТЕР 

Припнмасмо футра нн перехо-
вування — Fur StoraRe. 

Roman Kussoff 
1420 Avenue of Americas 
Between 58 A 59th Sta. 

New York, N. Y. 
PLaza 9-4238 

HANUSEY MUSIC CO. 
244 WEST GIRARD AVE. PHILA. 23, PA 

НАЙБІЛЬШИЙ ВИБІР ПЛАТІВОК 
В АМЕРИЦІ 

Найкращі патефони — найліпших марок. 
Відчинено щоденно від 9:30 рано до 9. вечора. 

Посмертні Згадки 
МИХАЙЛО КОЛНЧАВА, член 

В-ва св. Арх. Михаіла. Відділ 
147 УНСоюзу в Ллеятавя. 
Па., покер 19-го квітня 1955 
р. в 72 р. жвття. Покійний ро-
джений в Джерзі Ситі, Н. Дж., 
До УНСоюзу вступив 16 літ-
НПЧ Л.ІПНЦІ-.`І. B.VB ДІ1І.М.111ІМ 
членом. Полишив в слутку 
дружину Галину. З сипів! дві 
внучки да двох братів. Похп-
рон відбувся 23. і: ні ті і н. при у-
часті Членів Союзу, Родини і 
Знайомих. — Похований на 
Grandview Cemetery, в Алеи-
тави, Па. — В. Њ ї ї . ! 

І. Федорах, секр. 

Інж. ІЛЛЯ СЕМЯНЧУК, член 
Б-ва св. Стефана. Ніл діл 221 

. УНСоюзу в ШІкаґо, Ілл., по-
мер 28-го квітня 1955 p., в 60 
р. життя. Покійний походив з 
села Опрншквці, нон. Стаяи-
славів, Зах. Украіііа. Иолв-
шнв в смутку дружину Марію 
1 ДОЧКу О л е н у . П о х о р о н в і д -
бувся 30-го квітня при вели-
кому здвмзі людей, Родвин, 
Знайомнх та Членів Відд. 221 
УНСоюзу, з греко-катол. цер-
квн св. о. Мкколая відпрова-
джено на цвинтар ѓв. о. Мк-
колав. Покійний був примір-
нвм українським діячем в У-
краіні, а тепер продовжував П 
в укр. організаціях в Шикаґо. 
Українська громада понесла 
велику страту! — В. И. ПЛ 

Т. Шпікула, секр. 

200 акрів — . 7 кіми. мешкання 
стайня з 40 переділками, 2 сай-
ла. джерельна вода, бл. White-
hall, вже до зайняття. $7,500. 
100 акрів — 9 кімн. дім, стайня 
на 20 корів, джерела, потік і 
став, бл. St. Johnsville. $7,000. 
250 акрів — І0 кімн. помешкан-
ня, стайня, ЗО перед. 100 акр. 
лісу, досконал. вода, 35 шт. ху-
доби, трактор, знаряддя, цілість 
$17.000. Близько Granville. 

DANIEL Е. SMITH 
Burnt Hills, N. Y. TRiangle 2-8416 

Куряча ФАРМА, 60 акр. при Rt, 
20, V2 м. від West Winfield. на 
3.-Ю0 курей. Все влаштування. 
Куриш: з віндою, вел. магазин 
на ЗО тон. Дім, олив центр, о-
грівання, фармер. холодільня. 2 
вод. системи. Продасться прямо 
від власника. Телеф. або пишіть 
до: ОагуІ AyIcsworth, West Win-
field, N.Y. — 6-3367. 

265-акр. молочна фарма, в добр. 
стані, 125 акр. управ, землі, ле-
вадн, 2 вел. стайні, 2 сайла, 14 
кімн. дім, 2 лаз., олнв огрів., біч-
ні будинки. Холодільва молока 
і маш до догний, фарм. машини. 
John Deere baler. Криниця, 2 
джерела. 2 потоки. При голов. 
дорозі Rt. 70. Ціна на скорий 
продаж. $16,000 Inq. Orson Corey, 
Union Dale, Pa. 

BUSINESS OPPORTUNITY 
ПРІІИМУ СПІЛЬНИКА 

АБО ПРОДАМ 
ґросерню і делікатеоен. 

Добре вироблений бизнес, 
далеко від „маркетів". 

голоситись: 
218 East 5th Street 

New York City 

LUNCHEONETTE — FOUNTAIN 
Заснована тому 8 років. Добре 
положення. $70 рент, — довг. 
вннайм. Добре поліпшити умов, 
життя. (Закрито в понеділки). 
Власник продас по дуже ўмір, 
ціні. 

749 Grand Street, Brooklyn 

Український Союз Політичних В'язнів у ЗДА 
повідомляє колишніх українських політичних в'язнів і все 
українське громадянство міста Ню Иорку й околиці, що 

в неділю, 15-го травня 1055 p., 
будуть відправлені 

СЛУЖБИ БОЖІ І ПАНАХИДИ 
за українських політичних в'язнів, знищених чужими ра-

жнмамн в тюрмах і концентраційних таборах, 
в укр. католицькій церкві (каплвці) св. ЮрЛ в Ню Иорку 

Схід 7-ма вул., год. 10-та рано і окрема ќ{дправа) 
в УАІІЦ сд. Тройці в Ню Норку, Схід 4-таЕвеню між 21 1 

22 вулицями, о год. 10:30 paasp... 
Проситься численно'ю участю вшанува'ти пам'ять укра-

Іиських борців за волю України. 
Головна Управа УСПВ 

MISCELLANEOUS 

PYRAMID UULIIIiS СОЯР. 
304 0 і Jomoiia JW#. Hall.t 

ЩАДІТЬ 2Г)';0 НА НАЛИВІ 
Без завдатку. 5 років сплати. 
Без вплат до 1 лист. Даром 
кошториси. НО 5-5353 

ПИШИ 
WAU FLAME OIL НГДТ 

НАПРАВА ДОМУ 
Якщо потребуєте перевести на-
праву дому, масте нагоду зао-
щаднтн $500 — $300 — $200 

в Savings Bonds Free 
За подробицями тел. ТО 8-2635 

HORN ROOFING A SIDING 
ГОНЧІ ПСИ, боксери, спаньйо-
лі, „мексиканці", дальматннці, 
ірляндські тер'сри, фокстер'єри, 
шотландські тер'сри, гострово-
лосі, валіські тер'сри, цудлі (всі 
роди), ямкпки, бульдоги, вівча-
рнки. Також сіямські коти. Пле-
кання для розплоду. Вільний 
вибір і достана. 

LISBETH KENNELS 
37 So Grove St., Freeport, L. I. 

TeL FR 8-4085 

A U T O 

1953 FORD STATION WAOON 
R. a Fordomatic — Everything 

$1,695 
Без завдатку. 

186 Інших від 1955 року взад, 
BARREL AUTO SALES 

499 N. Broad St., Elizabeth, N.J. 
ELizabeth 3-9826 

Відкрито вечорамж. 

REAL ESTATE 

Open An Account... 
Get A FREE 

PARKER PEH! 
This beautiful Parker "Jotter" 
ball point pen given to everyone 
opening a new account of $25.00 
or more by mail or in person. 

ЗМІНА АДРЕСИ! 
Щ е раз пригадуємо на-

і mini передплатникам, щ о ' 
‚зміняють місце спого по-1 
(Путу, щоб одночасно з по- ( 

ні до м. п`ішим про аміну ад-^ 
' реся обов'язково приснлалн 
поопч)внмн маркамн 10 с 
з а вяготовлення нової а д - ` 

і ресової кліші, а члени У Н С ' 
, ще й число свого Щдділу. 

Адоііиістрація 

„Свободи" 

Ш Parker 
"Jortef Й і 

0UAUTY реї 
ві№ м іѓ се$-

trucbblt Nylon 
plastic barrel. Ire 

only pen with a 
routing ball ANO 

seat; avoids woar, 
prevents leaking. 

ACCOUNTS INSURED 
UP TO $10,000 

HAYES 
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION 
Ю fcaaj SI Htwart ?. N.J. 

ДО УКРАЇНЦІВ СТАРОЇ І НОВОЇ ЕМІГРАЦІЇ! 
ОДИНОКИЙ представите ппйкращюс 
швойцарських годирників „о.ММі'Л'' 
її самому сі'рці української громади 
на піввочі поручас найновіший мо-
дель „ОМЕІ'А АВТОМАТІЌ" годнн-
іінк, пні самий накручасться. 

Ціпа від $71.50 і вище. 
Великий вибір гарних 1-1-кпратових 
виробів з золота і срібла на дарун-
ки з різпих нагод. Ми тішимося вже 
39 р о к і в великою українською 
кліснтелею не лише в Шікаґ`о, але й 
внсиласмо по всій Америці на С. О. 
D. замовлення. Гарантуємо і звер-' 
тасмо гроші, якщо нема ІООСі задо-
волення. Догідні сплати без відсот-
ків. Говоримо по-українськи! При-
ходьте. телео^нуйте, замовляйте 
поштою: 

М. J. HARRIS JEWELER, 
1949 W. Chicago Ave., Chicago, HI. 

TeL Selee^ 3-5753 

Т А Р З А Н , ч. 3462. Боронять своїх малят. 

НА ПРОДАЖ ФАРМН, 
гарні і дешеві, гарна око 
лиця серед навопрнбулих 
українців. Хто бажає купн-
тн фарму,-пишіть по інфор-
маціі на адресу: (можвапи-
сатн по-українськн) 
ALLIED REALTY SALES, 

Neillsville, Wisconsin. 

FOR RENT 

SULLIVAN COUNTY 
між Bloomlngberg d Middletown 
8 кімн. прнватннй дім, ноиніс-
тіо умебльований, на вннайм 
або продаж. 'Відповідний на 2 
родини. В околиці плавання, 
риболовля, полюваиня. Вннайм 
на 4 місяці $600. 

Телеф. власника: N1 б` 1070 

НДПРАВКИ 

ВСІ ЧАСТИ до яалрава печей, 
вуглеаих, Газових, нафтових, 
огрівачів парою й гарячою во-
дою, як також усякі нові Печі 

можете дістати в 
STOYE MFRS CORP, 

182-186 Mulberry Street, 
Newark 1, N. J. 

Перероблені 

МАШИНКИ 
ДО 

ПИСАННЯ 
англійські, ц!на-$2б.О0. Мао-
мо також нові і перероблені 
українські машинки. Рахун-
кові машини. Офісові прнрл-
ди. Потрібно іи"ентіи. 

ALL LANGUAGES 
TYPEWRITER COMPANY 

119 W. 23rd St. (6—7 A w . ) 
New -York, N. Y. 

Phone; CHelsea 3-8086 

K О О М Е T П K A 
До набуття різні креми; від 
плям, веснянок, прищів, за-
товщения, вугрів та аа за-
гальну поправу церн. , 

М. MALA 
3510 W. Evergreen Ave. 

Chicago 51, ILL 
ЗаступнидтвО на Hw Иорк 

й околицю: 
Фірма "ARKA" 

48 Е. 7th St., New York Спу 
Тел.: GRaniercy 3-3550 

Lytwyn ft Lytwyn 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обслуга Щира і Чесна 
Oar Services Are Available 
Anywhere in New Jersey 

801 SPRINGFIELD AVENUE 
IRVINGTON, N. J. 

NEWARK. N. J. 
ESaex 5-5555 

ІВАН БУНЬНО 
У К Р . П О Г Р Е В Н И К 
Обслуга чесва 1 аайвраавя, 

цгаи ПРИСТУІГШ 

John Bunko 
Licensed Undertake 

A Embalmer 
4 3 7 E A S T 5 th S T R E E T 

N e w York City 

REASONABLE PRICES 
Telephone: GRamercy 7-7661 

ПЕТРО ЯРЕМА 
У К Р . П О Г Р Е В Н И К 

Заннмастьея вохорокамв 
ш BRONX, BROOKLYN, NEW 

YORK І ОКОЛИЦЯХ 
Контрольована темлера-
тура. Модерна кашшця 

до ужитку даром, 

Peter Jarema 
129 EAST 7th STREET 

NEW YORK, N. Y. 
Tel.: ORchard 4-2508 


